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MOTTO 

 

❖ Tinggi tanpa Merendahkan, Naik tanpa Menjatuhkan, dan baik tanpa 

menjelekkan dan benar tanpa menyalahkan. 

❖ Jika hal yang dicintai tidak terjadi maka cintai apa yang terjadi. 

❖ Lebih baik mencegah dari pada mengobati. 
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 Dal D De د
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 Ra R Er ر



x 
 

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy Es dan Ye ش

 Ṣad ṣ ص
Es (dengan titik 

di bawah) 

 Ḍad ḍ ض
De (dengan titik 

di bawah) 

 Ṭa ṭ ط
Te (dengan titik 

di bawah) 

 Ẓa ẓ ظ
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Koma Terbalik 
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 Fa F Ef ف
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 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل
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 Ya Y Ye ي
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 Ditulis Muta’addidah ُمتَ َعد َِّده 

 Ditulis ‘iddah عِّدَّه

 

3. Tᾱ’ marbutah di akhir kata 

a. Bila dimatikan dituli h: 

ْكَمة  Ditulis Hikmah حِّ

ْزيَة   Ditulis Jizyah جِّ

(ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah 

terserap ke dalam Bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan 

sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya). 

b. Bila Ta’ Marbutah diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua 

itu terpisah, maka ditulis dengan h. 

 ’Ditulis Karᾱmah al-auliyᾱ َكرَاَمة اأَلْولَِّياء 

c. Bil Ta’ Marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan 

dhammah ditulis t. 

 Ditulis Zakᾱt al-fiṭr زكاة الفطر 

 

4. Vokal Pendek 
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 ََ  Fathah Ditulis A 

 َِّ  Kasrah Ditulis I 

 َُ  Dhammah Ditulis U 

 

5. Vokal Panjang 

1. Fathah + Alif Ditulis Ᾱ 

  Ditulis Jᾱhiliyyah 
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7. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan Apostrof 

 Ditulis A’antum أأنتم

 Ditulis U’iddat اعدت

 Ditulis La’in syakartum لئن شكرت 
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a. Bila diikuti huruf Qamariyyah 

 Ditulis Al-Qur’ᾱn القرأن 

 Ditulis Al-Qiyᾱs القياس 

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah 

 ’Ditulis Al-samᾱ السماء

 Ditulis Al-Syams الشمس

 

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian 
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ABSTRAK 

Maeysha Imroatun Nururohim, 2022, KONSEP SELF LOVE DALAM  

AL-QUR’ᾹN (Analisis Penafsiran Ayat-Ayat Tentang  Psikologi  

Perspektif Teori Kepribadian Erich Fromm). 

 Skripsi ini dilatar belakangi oleh banyaknya pandangan manusia 

mengenai self love. Fakta menunjuknya kekeliruan dalam memaknai self love 

justru membuat manusia jauh dari kata bahagia dan mengakibatkan hal 

negativ, contohnya bunuh diri. melonjaknya kasus bunuh diri di era ini 

cotohnya kasus yang viral di media sosial pada akhir 2021 yaitu kasus bunuh 

diri  mahasiswi yang bernama Novia Widiyasari akibat Depresi.  

          Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dirumuskan kedalam 

dua pertanyaa : 1) Bagaimanakah konsep self love dalam Al-Qur’ᾱn? . 2) 

Bagaimana konsep self love dalam penafsiran ayat Al-Qur’ᾱn dengan 

prespektif psikologi Erich Fromm?, dengan pembatasan ayat-ayat berikut: QS. 

Ibrahῑm [14]: 7, Al-Ḥasyr [59: 18,  Al-Maidah [5] : 105, Az-Zumar [39]: 53, 

At-Tahrῑm [66]: 6, Ar-Ra’d [13]: 28, yang diharapkan dapat memberikan 

gambaran mengenai Self love dalam Al-Qur’ᾱn. 

Adapun jenis penilitian adalah kuantitatif dengan menggunakan 

sumber yang ada di perpustakaan yakni sumber primer menggunakan Tafsῑr 

Al-Misbah karya Quraish Shihab, Tafsῑr Al-Azhar karya Buya Hamka, dan 

buku yang berjudul the ‘Art Of Loving’ Karya Erich Fromm serta dengan 

sumber sekunder berupa Tafsῑr, buku-buku, jurnal dan lainnya. Penafsiran ayat 

dengan metode tematik konseptual. Penulis juga menggunakan pendekatan 

dengan Teori Kepribadian Erich Fromm untuk mengalisa konsep Self Love 

dalam psikologi.  

 Penelitian ini menghasilkan temuan berikut: 1) Self Love dalam Al-

Qur’ᾱn meliputi  Mengenal diri, Penerimaan diri, menjaga diri, dan kebahagian 

diri. 2) Konsep Self Love dalam Al-Qur’ᾱn Perspektif Psikologi Kepribadian 

Erich Fromm menghasilkan temuan bahwa ketika semua kebutuhan individu 

seimbang atau terpenuhi maka akan lebih mudah untuk mencintai diri atau jika 

tidak terpenuhi maka akan merasa sulit dalam Self Love. Kemudian Motif Self 

Love Berdasarkan lima konsep self love dalam Al-Qur’ᾱn Transendence, Motif 

self esteem (harga diri) dengan mewujudkan krelatedness, Motif self care yaitu 

dengan menjaga diri mewujudkan kebutuhan frame of orientation. Motif self 

love dengan self  happiness yaitu dengan mewujudkan kebutuhan rootedness. 

Kata kunci: Self love, Psikologi, Erich Fromm, Bahagia 



xix 
 

ABSTRACT 

Maeysha Imroatun Nururohim, 2022, THE CONCEPT OF SELF LOVE 

IN THE AL-QUR'ᾹN (Analysis of the Interpretation of Verses About 

Psychology Perspective of Erich Fromm's Personality Theory). 

 This thesis is motivated by the many views of humans about self love.  The 

fact shows that the error in interpreting self love actually makes people far 

from happy and instead does negative things to themselves.  soaring suicide 

cases in this era, especially teenagers or students, for example the case that 

went viral on social media at the end of 2021 was the suicide case of a student 

named Novia Widiyasari due to depression. 

           The problems raised in this study are formulated into two questions: 1) 

What is the concept of self love in the Qur'an?  .  2) How is the concept of self 

love in the interpretation of the verses of the Qur'an with the psychological 

perspective of Erich Fromm?, with the limitations of the following verses: QS.  

Ibrahim [14]: 7, Al-Ḥasyr [59: 18, Al-Maidah [5] : 105, Az-Zumar [39]: 53, 

At-Tahrῑm [66]: 6, Ar-Ra'd [13]  : 28, which is expected to provide an overview 

of Self love in the Qur'an. 

 The type of research is quantitative using existing sources in the library, 

namely primary sources using Tafsr Al-Misbah by Quraish Shihab, Tafsr Al-

Azhar by Buya Hamka, and a book entitled the 'Art Of Loving' by Erich Fromm 

as well as secondary sources in the form of  Tafsr, books, journals and others 

related to the discussion.  Interpretation of verses with conceptual thematic 

methods.  The author also uses the approach of Erich Fromm's Personality 

Theory to analyze the concept of Self Love in psychology. 

 This study resulted in the following findings: 1) Self Love in the Qur'an 

includes self-knowing, self-acceptance, self-preservation, and self-happiness.  

2) The concept of Self Love in the Al-Qur'ᾱn Perspective of Personality 

Psychology Erich Fromm found that when all individual needs are balanced or 

fulfilled, it will be easier to love oneself or if not fulfilled, it will be difficult 

for Self Love.  Then the Self Love Motive Based on the five concepts of self 

love in the Al-Qur'n Motive of self love with self knowledge, namely by self-

reflection and according to Erich Fromm's psychological opinion by realizing 

the need for Transcendence, Motive of self-esteem (self-esteem) by realizing 

krelatedness, Motive of self care  namely by taking care of realizing the needs 

of the frame of orientation.  The motive for self love with self happiness is to 

realize the need for rootedness. 

Keywords: Self love, Psychology, Erich Fromm, Happy 
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مختصرة نبذة   

Maeysha Imroatun Nururohim  ،2022  مفهوم الحب الذاتي في القرآن )تحليل تفسير ،

فروم(اآليات حول منظور علم النفس في نظرية شخصية إريك  . 

هذه األطروحة مدفوعة بآراء البشر العديدة حول حب الذات.  تُظهر الحقيقة أن الخطأ في تفسير حب  

الذات يجعل الناس في الواقع بعيدًا عن السعادة ، وبدالً من ذلك يفعلون أشياء سلبية ألنفسهم.  ارتفعت  

سبيل المثال القضية التي انتشرت   حاالت االنتحار في هذا العصر ، وخاصة المراهقين أو الطالب ، على

كانت حالة انتحار طالبة تدعى نوفيا ويدياساري   2021على وسائل التواصل االجتماعي في نهاية عام  

 .بسبب االكتئاب

( ما هو مفهوم حب الذات 1تمت صياغة المشاكل التي أثيرت في هذه الدراسة في سؤالين:             

هوم حب الذات في تفسير آيات القرآن من المنظور النفسي إلريك فروم ( كيف يكون مف2في القرآن؟  .   

، الزمر    105[:  5، المائدة ]  18:  59، العصر ]  7[:  14إبراهيم ]  .QS :؟، مع حدود اآليات التالية

، والتي من المتوقع أن تقدم لمحة عامة عن حب   28[ :  13، الرعد ]  6[:  66، التحرير ]  53[:  39]

نالذات في القرآ . 

المكتبة ، وهي المصادر األولية باستخدام تفسير    نوع البحث كمي باستخدام المصادر الموجودة في 

المصباح لقريش شهاب ، وتفسير األزهر لبويا هامكا ، وكتاب بعنوان فن المحبة إلريش فروم وكذلك 

اآل تفسير  بالمناقشة.   الصلة  ذات  وغيرها  ومجالت  وكتب  تفسير  شكل  في  مصادر  مع ثانوي.  يات 

لتحليل  فروم  الشخصية إلريك  نظرية  نهج  أيًضا  المؤلف  يستخدم  المفاهيمية.   الموضوعية  األساليب 

 .مفهوم حب الذات في علم النفس

( حب الذات في القرآن يشمل معرفة الذات ، وقبول الذات ،  1أسفرت هذه الدراسة عن النتائج التالية:  

( مفهوم حب الذات في منظور القرآن لعلم نفس الشخصية 2   والحفاظ على الذات ، والسعادة الذاتية.

وجد إريك فروم أنه عندما تكون جميع االحتياجات الفردية متوازنة أو مستوفاة ، سيكون من األسهل 

على المرء أن يحب نفسه أو إذا لم يتم الوفاء به ، فسيكون من الصعب على حب الذات. .  ثم دافع حب 

اهيم الخمسة لحب الذات في القرآن ، دافع حب الذات بمعرفة الذات ، وبالتحديد الذات القائم على المف

دافع   التعالي ،  إلى  الحاجة  إدراك  النفسي من خالل  الذاتي ووفقًا لرأي إريك فروم  التأمل  عن طريق 

دراك تقدير )تقدير الذات( من خالل إدراك الترابط ، دافع العناية بالذات من خالل االهتمام بإ  -الذات.  

 احتياجات إطار التوجه.  الدافع وراء حب الذات بسعادة الذات هو إدراك الحاجة إلى التجذر 

 

حب الذات، علم النفس، إريك فروم، سعيدلكلمات المفتاحية:   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Manusia berbeda antara satu dengan yang lain adalah akibat perbedaan 

fisik, mental, dan kecerdasan. Self love adalah istilah atau sebutan lain untuk 

“mencintai diri sendiri” di mana kata itu sendiri memiliki makna yang lebih 

dalam. Sebelum mencintai orang lain maka perlu untuk mencintai diri sendiri 

terlebih dahulu dengan bersikap realistis dan jujur menerima segala kelemahan 

yang ada di dalam diri . sebuah tindakan mampu mengapresiasi diri dalam 

perkembangan fisik, psikologis, dan spiritual dengan cara menerima secara 

sepenuhnya akan kekurangan dan kelebihan yang dimiliki dan kemudian 

menanamkan rasa kasih sayang untuk diri sendiri.  

Al-Qur’ᾱn menggambarkan manusia sebagai makhluk pilihan Tuhan, 

sebagai khalifah-Nya di muka bumi yang ditanamkan dalam diri manusia sifat-

sifat diantaranya: mengakui Tuhan, bebas, terpercaya, rasa tanggung jawab 

terhadap dirinya maupun alam semesta serta karunia keunggulan atas alam 

semesta, langit dan bumi. Keberadaan mereka dimulai dari kelemahan dan 

ketidakmampuan, yang kemudian bergerak ke arah kekuatan. Tetapi itu tidak 

akan menghapuskan kegelisahan  psikis mereka, kecuali jika mereka dekat 

dengan Tuhan dan selalu mengingat-Nya.1 

 
1 R.S. Nawawi, Konsep Manusia Menurut Al-Qur’ᾱn, dalam Rendra K (Penyunting), 

 Metodologi Psikologi Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 11 
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Di masa sekarang ini banyak orang yang kian sulit untuk mencintai atau 

menghargai diri sendiri setelah melihat pencapaian orang lain. peduli dan 

sayang pada diri sendiri paling dibutuhkan oleh orang agar tidak terus-menerus 

menantang diri sendiri, dan terobsesi pada kesempurnaan. "Tekanan" pada diri 

sendiri tersebut lahir dari keinginan untuk terus unggul daripada yang lain dan 

ingin segala sesuatunya sempurna sepanjang waktu. sikap tersebut dapat 

mendorong seseorang mengalami gangguan kesehatan mental dan fisik. Untuk 

itu, diperlukan welas asih dan legawa pada diri sendiri sebagai kontrol, agar 

seseorang tidak terus-menerus "menuntut" diri sendiri terlalu keras.  

Penerimaan diri adalah sikap yang pada dasarnya merasa puas dengan diri 

sendiri, kualitaskualitas dan bakat-bakat diri sendiri, dan pengakuan akan 

keterbatasan-keterbatasan diri. penerimaan diri adalah suatu tingkat 

kemampuan dan keinginan individu untuk hidup dengan segala karakteristik 

dirinya.2  

Penerimaan diri dengan tujuan supaya dapat menghargai apa yang telah 

dilakukan . banyaknya orang yang salah perspektif mengenai self love yang 

mengakibatkan banyak perbuatan negative yang dilakukan manusia salah 

satunya dengan mengubah atas karunia Allah yaitu oplasi plastic untuk 

mempercantik diri karena merasa tidak puas dan terus merasa kurang dengan 

apa yang sudah dikaruniakan terhadap diri, hal tersebut sangat bertentangan 

dengan Al-Qur’ᾱn yaitu dituliskan bahwasannya  manusia sebagai makhluk 

ciptaan Allah SWT yang terbaik.3 firman Allah dalam QS. At-Tin ayat 4, yakni 

sebagai berikut.  

 
2 Mentari aulia oktaviani, Hubungan Penerimaan Diri Dengan Harga Diri Pada 

Remaja Pengguna Instagram, Psikoborneo, Vol 7, No 4, (2019) , h.  551  
3 Martini, H. N, Manusia Berkualitas.Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 
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ْحَسِن َتْقِوْيم   
َ
َساَن ِفْيْٓ ا

ْ
ِان

ْ
ْقَنا ال

َ
َقْد َخل

َ
 ٤   ل

“ Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-

baiknya,”  (QS. At-Tin [95] :4) 

Allah menciptakan manusia bertujuan agar menyembah dan berbakti 

kepada Allah stw. Dengan menjalan segala perintah Allah dan menjauhi segala 

larangan-Nya. Situasi yang dihadapi atau menimpa manusia yang dapat 

mengakibatkan tekanan sehingga membuat stress dan kurangnya rasa 

mencintai diri sendiri yang pada era sekarang ini marak di sebut dengan self 

love. Kurang rasa Self love maka dapat  membuat manusia makin mudah untuk 

mengalami stress, depresi atau kondisi mental semisalnya. . kurangnya 

menghargai diri akan menyebabkan penganiayaan pada diri sendiri.  

Kebanyakan manusia tenggelam dalam kesedihan yang berkepanjangan, 

tanpa pernah mengerti bagaimana jalan keluar darinya adalah dengan belajar 

menerima dengan apa yang dialami menjadikan tiap orang memiliki cara yang 

berbeda untuk melampiaskan kesedihannya, namun secara umum bisa dibagi 

menjadi dua jenis, yaitu cara yang positif dan negatif. Adapun cara yang positif 

contohnya dengan semakin mendekatkan diri kepada Allah yaitu dengan 

bepergian, mencoba hobi baru, bergaul di lingkungan baru, mengekspresikan 

kesedihannya melalui puisi atau tulisan prosa, dan lain-lain. Sementara itu, ada 

juga yang memilih untuk melampiaskan kesedihannya dengan cara negatif 

seperti ke minuman keras, narkoba, seks bebas, saling membunuh, maupun 

bunuh diri akibat depresi. Kesedihan yang berkepanjangan tersebut apabila 

dibiarkan berlarut-larut dapat menyebabkan gangguan mental.4 

 
4 Redaksi Halodoc, “Kesehatan Mental”, Situs Halodoc, https://www.halodoc.com/ 

kesehatan/kesehatan-mental , (28  desember 2021 ). 

https://www.halodoc.com/%20kesehatan/kesehatan-mental
https://www.halodoc.com/%20kesehatan/kesehatan-mental
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Ada studi yang dilakukan sekelompok peneliti yang dipublikasikan British 

Medical Journal, berdasarkan data dari daftar catatan kesehatan 7 juta orang 

dewasa, tepatnya 7.253.516 orang dewasa, di Swedia antara tahun 2001 dan 

2008, di mana dari jumlah tersebut ternyata 8.721 di antaranya telah 

melakukan bunuh diri karena gangguan mental. Adapun faktor gangguan 

mental (mental disorder) yang memiliki risiko bunuh diri meliputi: faktor 

depresi memiliki risiko 2,6 kali lipat, faktor gangguan penggunaan narkoba 

memiliki risiko sekitar 9 kali lipat, faktor gangguan kepribadian memiliki 

risiko 3,2 kali lipat, factor gangguan kecemasan memiliki risiko 2,2 kali lipat, 

faktor skizofrenia memiliki risiko 2,8 kali lipat. Di samping itu, faktor 

hubungan sosial yang buruk, seperti bercerai, memiliki risiko 3,04 kali lipat 

untuk melakukan bunuh diri.5  

Data di atas adalah sebagian kecil dari banyaknya kasus yang belum diteliti 

di seluruh dunia. Pastinya sudah tidak terhitung banyaknya berita masa kini 

yang melaporkan perbuatan-perbuatan negatif yang dilakukan manusia, baik 

yang menyakiti dirinya sendiri seperti narkoba, minuman keras, atau bunuh 

diri, maupun yang menyakiti orang lain seperti membunuh. Semua keburukan 

tersebut banyak berawal dari depresi. 

 Pada usia remaja (15-24 tahun) memiliki persentase depresi sebesar 6,2%. 

Depresi berat akan mengalami kecenderungan untuk menyakiti diri sendiri 

(self harm) hingga bunuh diri. Sebesar 80 – 90% kasus bunuh diri merupakan 

akibat dari depresi dan kecemasan. Kasus bunuh diri di Indonesia bisa 

mencapai 10.000 atau setara dengan setiap satu jam terdapat kasus bunuh diri. 

Menurut ahli suciodologist 4.2% siswa di Indonesia pernah berpikir bunuh 

diri. Pada kalangan mahasiswa sebesar 6,9% mempunyai niatan untuk bunuh 

 
5 Casey Crump, et. al., "Mental disorders and vulnerability to homicidal death: 

Swedish nationwide cohort study", BMJ: British Medical Journal, Vol. 346,( 2013) h. 2.  
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diri sedangkan 3% lain pernah melakukan percobaan bunuh diri. Depresi pada 

remaja bisa diakibatkan oleh beberapa hal seperti tekanan dalam bidang 

akademik, perundungan(bullying), faktor keluarga, dan permasalahan 

ekonomi.6 Contohnya, Pada tahun 2021 sosial media digemparkan oleh kasus 

Novia Widyasari, mahasiswi Universitas Brawijaya yang bunuh diri karena 

depresi.7   

World Health Organization (WHO) melaporkan pada 30 Januari 2020, ada 

264 juta orang di dunia yang tengah menderita depresi, dan 800.000 di antara 

penderita ini akan bunuh diri setiap tahunnya.8 Selain itu, bunuh diri karena 

depresi adalah pembunuh nomor dua di kalangan penduduk berusia 15–29 

tahun.11 Tidak hanya itu, dalam situs Badan Pusat Statistik milik pemerintah 

Indonesia, pada data tahun 2018-2020 jumlah kasus kejahatan pembunuhan 

yang tercatat ada 2.882 kasus.9 

Dalam kehidupan ada 2 tipe manusia. Pertama,  Ada orang yang sangat 

mencintai dirinya sehingga dia merasa sangat percaya diri. Kedua,  Ada juga 

orang yang selalu merasa insecure, yaitu perasaan tidak aman atau merasa 

kurang atas apa yang ia miliki. Orang-orang yang merasa insecure cenderung 

memiliki self love yang rendah, tidak mampu menerima kekurangan diri. 

Ssalah satu penyebab rendahnya self love adalah tingkat harga diri yang rendah 

pula. Orang dengan harga diri yang rendah biasanya akan merasa rendah diri, 

merasa inferior, dan tidak percaya diri. Seseorang yang memiliki self love 

 
6 Darurat Kesehatan Mental bagi Remaja , 

https://egsa.geo.ugm.ac.id/2020/11/27/darurat-kesehatan-mental-bagi-remaja/ ( 21 juli 2022 ) 
7 Buntut Kasus Bunuh Diri Mahasiswi UB, Tagar #SAVENOVIAWIDYASARI 

Trending di Twitter, https://www.tvonenews.com/berita/16982-buntut-kasus-bunuh-diri-

mahasiswi-ub-tagar-savenoviawidyasari-trending-di-twitter ( 21 juli 2022 ) 
8 World Health Organization, “Depression”, Situs WHO, 

https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/depression  (28 desember 2020) 
9  Badan Pusat Statistik, “Jumlah Kasus Kejahatan Pembunuhan Pada Satu Tahun 

Terakhir (Kasus)”, https://www.bps.go.id/indicator/34/1306/1/jumlah-kasus-

kejahatanpembunuhan-pada-satu-tahun-terakhir.html  (28 Desember 2021) 

https://egsa.geo.ugm.ac.id/2020/11/27/darurat-kesehatan-mental-bagi-remaja/
https://www.tvonenews.com/berita/16982-buntut-kasus-bunuh-diri-mahasiswi-ub-tagar-savenoviawidyasari-trending-di-twitter
https://www.tvonenews.com/berita/16982-buntut-kasus-bunuh-diri-mahasiswi-ub-tagar-savenoviawidyasari-trending-di-twitter
https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/depression
https://www.bps.go.id/indicator/34/1306/1/jumlah-kasus-kejahatanpembunuhan-pada-satu-tahun-terakhir.html
https://www.bps.go.id/indicator/34/1306/1/jumlah-kasus-kejahatanpembunuhan-pada-satu-tahun-terakhir.html
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tinggi akan cenderung memiliki harga diri yang tinggi. Namun, seseorang 

dengan harga diri yang tinggi belum tentu memiliki self love yang tinggi 

karena self love berarti menerima secara menyeluruh baik dari segi kekurangan 

dan kelebihan diri. Sementara, sikap harga diri dikatakan “Personal judgment” 

yaitu perasaan berharga atau berarti yang diekspresikan dalam sikap-sikap 

individu terhadap dirinya dengan hanya menerima hal yang dirasa berharga 

dari dirinya sendiri.10 

Melihat dari data dan fenomena yang terjadi , perbuatan negatif yang 

merugikan diri sendiri seperti bunuh diri maupun merugikan orang lain seperti 

membunuh disebabkan karena kurangnya pemahaman terhadap self love. 

Demikian juga dengan depresi, depresi secara umum diartikan suatu keadaan 

emosi atau perasaan sedih, susah, kecewa, murung, tidak bahagia, dan 

hilangnya gairah untuk hidup. Adapun pengertian depresi secara ilmiah, yaitu 

suatu keadaan emosi yang memiliki karakter seperti merasa gagal, perasaan 

sedih, merasa tidak berharga, dan menarik diri dengan orang lain maupun 

lingkungan sosial. Depresi mengganggu suasana hati atau semangat, cara 

untuk berfikir, fungsi tubuh dan berperilaku.11 Self love menjadi salahsatu 

faktor penting dalam upaya menjaga diri dari depresi. Jika salah dalam 

memahami self love maka dapat menimbulkan banyak hal negativ terhadap 

diri sediri terutama kesehatan mental diri.  

Self love atau Mencintai diri dengan mengenali diri sebagai wujud 

bersyukur atas nikmat Allah swt. Dan sebagai wujud dari Ma’rifatun-nafsi. 

Ma'rifatun-nafsi atau mengenal diri terkenal dengan ungkapan "barang siapa 

yang mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya", termasuk bagian dari  

 
10 Stanley coopersmith, The Antecendent Of Self Esteem ,(San Fransisco : W.H 

Freeman and Company, 1967), h. 75. 
11 Sue, D., & Sue, S., Understanding Abnormal Behavior, (Boston: Houghton 

Mifflin Company. 1986), h. 238. 
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self love yakni self knowledge yang memiliki makna  bagaimana seseorang 

mengetahui atau mengenal dirinya sendiri. Khusnudzon atau prasangka yang 

baik juga dapat disejajarkan dengan cara ponding atau berpikir positif. Banyak 

orang yang tidak sadar bahwa kehidupan seseorang sangat ditentukan oleh cara 

berfikirnya. Apabila berfikir atau mempunyai gambaran sebagai orang yang 

penakut dan pesimis, maka gambaran tersebut akan mempengaruhi seluruh 

potensi diri yang ada sebagai seorang yang penakut. Sebagaimana hadist Qudsi 

ِبي ُهَريَْرَة 
َ
 اّٰلِل   –َرِضَي اّٰلُل َعْنُه  –َوَعْن أ

َ
نَّ َرُسْول

َ
ى ا –: أ

َّ
َم َصل

َّ
ْيِه َوَسل

َ
،  – ّٰلُل َعل

 
ُ

 : )) َيُقْول
َ

ي ، َفِإْن   َقال َرنِ
َ
َنا َمَعُه ِإَذا ذَك

َ
ِ َعْبِدي ِبي ، َوأ

َنا ِعْنَد َظن 
َ
ى : أ

َ
اّٰلُل َتَعال

ْرُتُه ِفي َملأ  َخْير  ِمْنُهْم 
َ
أ  ذَك

َ
ي ِفي َمل رنِ

َ
ْرُتُه ِفي َنْفِسي ، َوِإْن ذَك

َ
ي ِفي َنْفِسِه ، ذَك َرنِ

َ
ذَك

ْيهِ (( مُ 
َ
َفٌق َعل  تَّ

“ Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, ia berkata bahwa Nabi shallallahu 

‘alaihi wa sallam bersabda : Allah Ta’ala berfirman: Aku sesuai persangkaan 

hamba-Ku. Aku bersamanya ketika ia mengingat-Ku. Jika ia mengingat-Ku 

saat bersendirian, Aku akan mengingatnya dalam diri-Ku. Jika ia mengingat-

Ku di suatu kumpulan, Aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik 

daripada pada itu ( kumpulan Malaikat). “ (HR. Bukhari, no. 6970 dan 

Muslim, no. 2675 ) 

Apabila kita memiliki prasangka buruk kepada Allah SWT, berarti kita 

menghinakan diri sendiri dan bersiap untuk menerima keburukan tersebut. 

Kata-kata yang terus beriringan dalam Al-Qur’ᾱn yaitu iman dan amal 

merupakan penegasan dari harus adanya keyakinan dan tindakan. Untuk 

menyikapi semua tindakan-tindakan dan hasil yang diperoleh atas semua 

usahanya, Islam memberikan konsep lain seperti tawakal, syukur dan 
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muhasabah yang harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan 

adanya self love  pada diri manusia agak memujudkan pribadi yang  tidak 

berputus asa terhadap rahmat Allah Swt . Allah Berfirman, sebagai berikut: 

ــس  ْي
۟
ا َيا

َ
ِ اِانَّه  ل ِِ اّٰلله ْو ُسْوا ِمْن رَّ ــس ْي

۟
ا َتا

َ
ِخْيِه َول

َ
ْوُسَف َوا ُسْوا ِمْن يُّ ُس  ٰيَبِنيَّ اْذَهُبْوا َفَتَحسَّ

 ِ ِِ اّٰلله ْو ِفُرْوَن ِمْن رَّ
ٰ
ك

ْ
َقْوُم ال

ْ
ا ال

َّ
 ٨٧ ِال

“Wahai anak-anakku! Pergilah kamu, carilah (berita) tentang Yūsuf dan 

saudaranya dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya 

yang berputus asa dari rahmat Allah, hanyalah orang-orang yang kafir.” (QS. 

Yūsuf [12]: 87) 

Dalam ayat diatas Allah mengisahkan bagaimana Nabi Yakub tatkala 

menghimbau putra-putra untuk pergi mencari berita tentang Nabi Yūsuf dari 

saudaranya Benyamin. Nabi Yakub memberi semangat dan juga pesan kepada 

putra-putranya agar tidak berputus asa terhadap rahmat Allah dan senantia 

tetap berharap dapat menemukan Nabi Yūsuf dan saudaranya karna hanya 

orang kafirlah yang lekas berputus asa.12  

َمْت ِلَغد    ا َقدَّ َتْنُظْر َنْفٌس مَّ
ْ
َ َول َمُنوا اتَُّقوا اّٰلله

ٰ
ِذيَْن ا

َّ
يَُّها ال

َ
َ اِانَّ  يٰٓا  َواتَُّقوا اّٰلله

ْوَن  
ُ
َ َخِبْيٌر ِۢبَما َتْعَمل  ١٨اّٰلله

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah 

setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok 

 
12 Aya Mamlu’ah, ‘ Konsep Percaya Diri Dalam Al-Qur’ᾱn Surat Ali-Imrᾱn Ayat 

139,’ Al-Aufa:Jurnal pendidikan dan Kajian Keislaman Vol. 01, no. 01, (2019) h. 33 
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(akhirat). Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti 

terhadap apa yang kamu kerjakan.”  ( Al-Ḥasyr [59]: 18) 

 Dalam QS. Al-Ḥasyr [59]: 18 ini menjelaskan bagaimana harusnya 

manusia juga melakukan intropeksi terhadap dirinya dan memperbaiki 

kesalalahan yang telah dilakukan. Pengertian Al-khobir dalam ayat diatas  

bermakna Allah Maha mengetahui segala sesuatu, baik itu yang tampak 

maupun yang tersembunyi. Allah mengetahui segala perbuatan makhluk dan 

segala yang terbesit dalam lubuk hati mereka. Dan tidak ada sesuatupun baik 

dilangit ataupun dibumi yang tersembunyi serta luput dari pengetahuan Allah 

SWT.  Dengan ini harusnya memberikan efek Menumbuhkan rasa 

muraqabatullah (merasa diawasi Allah) dan menumbuhkan keinginan untuk 

menyucikan hati dari segala penyakit hati berupa hasad atau iri, riya‟ (ingin 

amalnya dilihat orang lain), dan penyakit hati lainnya.13  Supaya bisa berdamai 

dengan diri sendiri serta dapat mengendalikan emosionalanya (depresi, marah, 

takut, cemas, dan lain-lain) tanpa mengganggu orang lain. pentingnya self love 

untuk menjaga kesehatan khusunya bagi kesehatan mental. 

Banyaknya kejadian negatif yang dilakukan manusia terhadap dirinya 

sendiri yang terbuai oleh pemikiran negativ ( negative thinking) ataupun 

dikarnakan tekanan atas kondisi dan situasi yang dihadapi. Permasalahan ini 

semakin menarik penulis dikarenakan semakin banyak faktor baik internal 

maupun eksternal yang membuat salah pemahaman mengenai makna self love 

sesungguhnya . Berangkat dari perenungan ini maka penulis tertarik untuk 

mengangkat masalah ini sebagai bahan kajian akademis dengan pendekatan 

psikologi dan mengambil pendapat Erich Fromm mengenai makna self love 

dikarnakan pendapat Erich Fromm yang dipaparkan lebih sesuai dengan 

 
13 Putri Wulan Afandi, Ikin Asikin, Layen Junaedi.  Meningkatkan Ketakwaan 

melalui Proses Ingtrospeksi Diri (Analisis Pendidikan terhadap QS Al-Ḥasyr Ayat 18), 

Volume 2, No.2,  (2016), h. 256. 
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fenomena yang terjadi di era sekarang  ini. Maka penulis menjadikan sebuah 

judul skirpsi “KONSEP SELF LOVE DALAM AL-QUR’ᾹN (Analisis 

Penafsiran Ayat-Ayat Tentang Psikologi  Perspektif Teori Kepribadian 

Erich Fromm)”. 

B. Permasalahan  

1.  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, penulis 

mengidentifikasi beberapa permasalahan yakni sebagai berikut: 

a. Banyak Perbuatan Negative (bunuh diri) yang dilakukan manusia 

terhadap dirinya sendiri disebabkan Salah memahami tentang 

makna self love 

b. Masih sedikit yang mengerti Mengenai konsep self love dalam 

prespektif Al-Qur’ᾱn 

c. Kurangnya pemahaman terhadap teori psikologi yang berkaitan 

dengan self love 

d. Kurangnya pemahaman mengenai implementasi dari Al-Qur’ᾱn 

dengan teori psikologi mengenai konsep self love.  

2. Pembatasan Masalah  

Berdasarkan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, maka 

penulis perlu untuk mengarahkan permasalahan yang diteliti dan 

dibatasi hanya pada minimya pemahaman masyarakat konsep self love 

berdasarkan perspektif Al-Qur’ᾱn, analisis ayat-ayat yang 

berhubungan dengan psikologi (QS. Ibrahῑm [14]: 7, Al-Ḥasyr [59]: 18,  

Al-Maidah [5]: 105, Az-Zumar [39]: 53, At-Tahrῑm [66]: 6, Ar-Ra’d 

[13]: 28) . Dan Penulis melakukan penelitian pendeketan dengan teori 
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psikologi Erich Fromm, dimana penulis hanya mengutamakan 

pendapat Erich Fromm mengenai self love.  

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah: 

a. Bagaimanakah konsep self love dalam Al-Qur’ᾱn?  

b. Bagaimana konsep self love dalam Al-Qur’ᾱn Perspektif psikologi 

Teori Kepribadian Erich Fromm? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, 

maka tujuan dari penelitian ini adalah: 

a. Mengetahui konsep self love dalam Al-Qur’ᾱn. 

b. Menguraikan konsep self love dalam Al-Qur’ᾱn Perspektif psikologi 

Teori kepribadian Erich Fromm. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Secara teoritis 

Secara teoritis, Penelitian ini dapat menjadi kontribusi pemikiran 

yang bermanfaat untuk Menambah wawasan dan khazanah 

keilmuwan islam khususnya dalam bidang Tafsῑr dan psikologi 

modern, dan juga bisa dijadikan sebagai pijakan terhadap penelitian 

yang lebih lanjut mengenai permasalahan yang sama.  

2. Secara praktis 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi untuk: 

a. Memberikan pendidikan kepada public bagaimana cara self 

love yang sesuai dengan Perspektif Al-Qur’ᾱn dan Syariat 

agama 
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b. Menjadi inspirasi dan motivasi dalam menghadapi situasi 

kehidupan terutama bagijiwa-jiwa yang merasa tertekan oleh 

banyak masalah yang menimpa. 

E. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka adalah deskripsi singkat tentang sebuah kajian 

atau penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang 

akan diteliti sehingga tampak jelas bahwa karya tulis ilmiah ini bukan 

karya tulis yang duplikasi dari penelitian yang sudah ada. 

 Berdasarkan pengamatan penulis, untuk karya tulis ilmiah 

yang membahas seperti karya tulis ini dalam ranah Ilmu Al-Qur’ᾱn dan 

Tafsῑr belum ditemukan, akan tetapi ada beberapa karya tulis yang 

membahas serupa atau menyangkut dengan karya tulis ilmiah ini, 

diantaranya: 

1. Tesis dengan judul “Proses Pembentukan Konsep Diri Dan Pola 

Kebutuhan Informasi Pustakawan Di Perpustakaan Institut Seni 

Indonesia Yogyakarta (Analisis Interaksionalisme Simbolik)” 

Yang ditulis oleh  Henny Surya Akbar Purna Putra sebagai salah 

satu syarat guna mendapatkan gelar master dalam ilmu 

perpustakaan Universitas negri islam sunan kalijaga Yogyakarta 

tahun 2018 .14 Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian 

deskriptif kualitatif dalam bentuk analisis interaksi simbolik. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa pembentukan konsep diri secara 

fundamental tidak dapat terlepas dari interaksi sosial dalam realitas 

aktor. Sosialisasi primer, yakni keluarga mempunyai peran penting 

 
14Henny Surya Akbar Purna Putra,  Proses Pembentukan Konsep Diri Dan Pola 

Kebutuhan Informasi Pustakawan Di Perpustakaan Institut Seni Indonesia Yogyakarta 

(Analisis Interaksionalisme Simbolik)” ( Tesis , prodi ilmu perpustakaan Universitas negri 

islam sunan kalijaga Yogyakarta, 2018) 
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dalam pembentukan makna. Makna yang terbentuk dari interaksi 

sosial dengan keluarga mengantarkan konsep diri terhadap 

penilaian diri akan citra tubuh, ideal diri, harga diri, peran, identitas 

diri. Dengan interaksionisme simbolik ini dapat mengantarkan 

untuk melukiskan realitas sosial aktor, seperti penciptaan simbol 

dalam interaksi sosial, proses negosiasi antar aktor, dan 

memunculkan makna yang disepakati bersama oleh aktor-aktor 

yang terkait. 

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan yang penulis lakukan, 

yakni membahas tentang konteks diri. Bedanya, Penelitian diatas 

ini fokus membahas mengenai konsep diri sedangkan penulis akan 

membahas tentang konsep self love (cinta diri) dan pendekatan 

psikologi. Selain itu, kontribusi penelitian ini bagi penelitian 

penulis yaitu memberikan gambaran terkait pembahasan mengenai 

self (diri) . 

2. Skripsi dengan judul “Konsep Muhasabah Diri Menurut Imam al-

Ghazᾱlῑ (Studi Deskriptif Analisis Kitab Ihya Ulumuddin)” yang 

ditulis oleh Ainul Mardziah binti Zulkifli, Mahasiswi jurusan 

Bimbingan dan Konseling Islam di Universitas Islam Negeri Ar-

Raniry, pada tahun 2018.15 Jenis penelitian ini menggunakan 

metode penelitian studi deskriptif kualitatif dalam bentuk kajian 

pustaka dengan pendekatan analisis isi. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa konsep muhasabah diri menurut Imam al-

Ghazᾱlῑ merupakan suatu proses untuk memikirkan, 

memperhatikan serta memperkirakan apa yang ingin dilakukan dan 

 
15 Ainul Mardziah binti Zulkifli , Skripsi: ‘ Konsep Muhasabah Diri Menurut Imam 

al-Ghazᾱlῑ (Studi Deskriptif Analisis Kitab Ihya Ulumuddin’, Mahasiswi jurusan Bimbingan 

dan Konseling Islam di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, ( 2018 ) . 
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apa telah dilakukan yang bertujuan agar seseorang itu dapat melihat 

kekurangan dan kesilapan dirinya serta bertanggung jawab 

terhadap amalan sehari-hari yang dilakukannya dan sangat relevan 

jika diimplementasikan pada kehidupan saat ini. 

  Penelitian ini memiliki kesamaan dengan yang penulis lakukan, 

yakni membahas mengenai muhasabah diri. Bedanya, Penelitian 

diatas ini fokus membahas mengenai muhasabah diri menurut 

imam Al-Ghazᾱlῑ sedangkan penulis muhasabah diri dalam konteks 

self love dan pendekatan psikologi. Selain itu, kontribusi penelitian 

ini bagi penelitian penulis yaitu memberikan gambaran terkait salah 

satu pengeritian dari self love yaitu mengenai pengetahuan diri 

dengan bermuhasabah.  

3. Skripsi dengan judul Konsep Cinta: Studi Komparasi Antara 

Pemikiran Jalaluddin Rumi Dan Erich Fromm yang ditulis oleh 

Andi Wahyu Aliffudin sebagai salah satu syarat untuk memperoleh 

gelar sarjana agama (S. Ag) dalam program studi tasawuf dan 

psikoterapi, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel 

Surabaya tahun 2021.16 penelitian ini fokus kepada perbandingan 

konsep cinta dari rumi dan fromm. Dalam penelitian ini menuliskan 

kesamaan dan perbedaan konsep cinta jalaluddin rumi dan Erich 

Fromm, dimana kesamaan keduanya menyatakan bahwa cinta 

dapat menjadikan obat dari peyakit, menurut rumi, cinta merupakan 

penyakit, tetapi ia mampu membebaskan penderitanya dari segala 

macam penyakit. Cinta yang bersifat sebagai penyatuan dengan 

yang dicinta. Cinta merupakan sesuatu yang sangat samar dan tidak 

 
16 Andi Wahyu Aliffudin, Skripsi:  Konsep Cinta: Studi Komparasi Antara 

Pemikiran Jalaluddin Rumi Dan Erich Fromm, ( SUniversitas Islam Negeri ( UIN ) Sunan 

Ampel Surabaya tahun 2021 
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akan dapat dijelaskan dengan akal sehat rasa bahagia hanya dapat 

diterima oleh yang bersangkutan. Dan perbedaan konsep cinta 

keduanya mengenai sudut pandang tentang objek yang mereka 

gunakan, dalam syair diatas rumi mengisyaratkan cinta akan 

kehadiran tuhan karena menurutnya cinta yang luar biasa ketika 

sedang dalam kondisi mencinta ini manusia akan merasakan 

ketenangan dalam rohaninya. Sedang menurut fromm seseorang 

yang dalam kondisi terasingkan akan merasakan kegelisahan yang 

amat dalam, pada kondisi inilah manusia butuh sentuhan kasih 

sayang dari orang lain, karena, menurut fromm cinta kasih orang 

lain akan membawanya pada rasa yang bahagia dan terlepas dari 

rasa keterasingan. 

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan yang penulis 

lakukan, yakni membahas tentang cinta menurut Erich Fromm. 

Bedanya, penelitian diatas ini fokus membahas mengenai konsep 

cinta Erich Fromm sedangkan penulis akan membahas tentang 

konsep self love (cinta diri) yang menjadi salah satu objek cinta 

menurut Erich Fromm.17 Selain itu, kontribusi penelitian ini bagi 

penelitian penulis yaitu memberikan gambaran mengenai konsep 

cinta dari Erich Fromm. 

4. Skripsi dengan judul Telaah Konsep Diri Carl Rogers Melalui 

Perspektif Muhasabah Al-Ghazᾱlῑ yang ditulis oleh Luky Arya 

Suwandi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana 

Sosial (S.Sos) Dalam jurusan Bimbingan dan Konseling Islam, 

 
17 Andi Wahyu Aliffudin, Skripsi:  Konsep Cinta: Studi Komparasi Antara 

Pemikiran Jalaluddin Rumi Dan Erich Fromm, ( Skripsi sarjana, Universitas Islam Negeri ( 

UIN ) Sunan Ampel Surabaya, 2021) 
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Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu tahun 2021.18  Hasil 

penelitian ini menyimpulkan bahwasannya Muhasabah merupakan 

suatu proses instorpeksi diri yang dilakukan individu untuk 

menghitung kerugian atau mengevaluasi diri agar ia dapat menata 

ulang hidup, memilah sifat-sifat yang seharusnya dimiliki dan 

dijaga serta yang seharusnya dihilangkan. Muhasabah berperan 

sangat penting dalam memahami konsep diri dan dapat 

memperkuat akidah maupun akhlak individu yang selaras dengan 

Islam. Dalam konsep diri, individu berada pada real self dan akan 

menerapkan tahapan-tahapan muhasabah yang telah dipaparkan 

diatas untuk menuju ke ideal self. Muhasabah sebagai salah satu 

instrumen untuk memahami konsep diri yang baik sesuai dengan 

ajaran agama Islam. Konsep diri merupakan cara individu 

mempresentasikan pola persepsi yang terorganisir dan konsisten 

yang terakumulasi oleh pengalamanpengalaman ia hidup. Dalam 

pembentukkan konsep diri memerlukan need for positive regard. 

Rogers menggambarkan self menjadi dua bagian yaitu real self dan 

ideal self. Dalam memahami konsep real self dan ideal self Rogers 

menjabarkan congruance dan un-congruance agar dapat memahami 

konsep diri seseorang. Ketika individu memiliki keselarasan antara 

real self dan ideal self maka individu akan berfungsi secara utuh.  

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan yang penulis lakukan, 

yakni membahas tentang konteks diri. Bedanya, Penelitian diatas 

ini fokus membahas mengenai konsep diri untuk menuju ke ideal 

self sedangkan penulis membahas tentang konsep self love (cinta 

 
18 Luky Arya Suwandi , Telaah Konsep Diri Carl Rogers Melalui Perspektif 

Muhasabah Al-Ghazᾱlῑ, ( Skripsi Sarjana,  jurusan Bimbingan dan Konseling Islam, Institut 

Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu,  2021) 
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diri) menggunakan pendekatan psikologi. . Selain itu, kontribusi 

penelitian ini bagi penelitian penulis yaitu memberikan gambaran 

penulis mengenai langkah dalam menganalisis dengan pendekatan 

psikologi. 

5. Skripsi dengan judul Konsep Muhasabah Diri Menurut Imam Al-

Ghazᾱlῑ Yang Ditulis Oleh Ainul Mardziah Binti Zulkifli gun 

memenuhi salah satu syarat pengambilan gelar s1 Jurusan 

Bimbingan Dan Konseling Islam Universitas Islam Negeri Ar-

Raniry Banda Aceh pada tahun 2018.19 Hasil dari penelitian  

menyimpulkan bahwa Konsep muhasabah diri menurut Imam al-

Ghazᾱlῑ di dalam kitab Ihya’ Ulumiddin adalah selalu memikirkan, 

memperhatikan serta memperhitungkan apa yang telah diperbuat 

dan apa yang akan diperbuat Muhasabah diri merupakan satu 

proses penyucian jiwa agar terhindar dari kelalaian, dan 

mengingatkan kembali akan dosa serta aib diri yang telah dilakukan 

supaya tidak diulangi lagi kesilapan yang sama sekaligus 

mendekatkan diri kepada Allah. Tujuan muhasabah diri menurut 

konsep Imam al-Ghazᾱlῑ adalah agar seseorang itu dapat melihat 

kekurangan dan kesilapan dirinya serta bertanggung jawab 

terhadap amalan sehari-hari yang dilakukannya. Dan Sangat 

relevansi muhasabah diri di dalam konsep kekinian karena banyak 

manusia saat ini yang hidup di dalam dunia yang modern sering 

lalai dengan keindahan dunia sehingga lupa untuk memerhatikan 

antara ketaatan kepada Allah, kemaksiatan, hal-hal baik dan hal-hal 

buruk. Sedangkan perhitungan dari Allah sentiasa berlaku kepada 

 
19Ainul Mardziah Binti Zulkifli,  Konsep Muhasabah Diri Menurut Imam Al-

Ghazᾱlῑ, ( Skripsi Sarjana, Jurusan Bimbingan Dan Konseling Islam Universitas Islam 

Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2018) 
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setiap manusia dan akan di mintai pertanggung jawaban di hari 

kiamat kelak. 

Dari penelitian beberapa skripsi diatas terdapat perbedaan dan 

persamaan dengan penelitian yang sedang dilakukan sekarang ini. 

adapun kesamaannya yakni secara garis besar membahas tentang 

konsep diri yang ada pada diri manusia dengan fokus pada 

penafsiran suatu ayat dan ada pula yang fokus pada pemikiran 

suatu tokoh. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

terdahulu diatas adalah penelitian ini lebih fokus ditunjukan untuk 

mengetahui bagaimana konsep self love yang sesuai dengan Al-

Qur’ᾱn. Dan juga penulis menggunakan pendekatan psikologi oleh 

salah satu tokoh psikologi yakni teori Erich Fromm yang 

membahas mengenai self love.  

Melalui lima penelirian-penelitian terdahulu yang telah terurai 

di atas, diharapkan bisa menjadi bahan referensi bagi penelitian 

penulis serta memberikan kontribusi yang dibutuhkan dalam 

penelitian ini.  

 

F. Metodologi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk dalam kategori kualitatif. Dengan 

menggunakan kajian kepustakaan (Library Research). Library 

Research adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan serta 

menguji kebenaran suatu pengetahuan menggunakan metode 

ilmiah dengan memanfaatkan referensi yang ada di 

perpustakaan.  seperti buku, majalah, dokumen, catatan kisah-kisah 
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sejarah.20 Dengan ini, dalam penelitian ini penulis mengumpulkan 

data melalui analisa buku-buku, kitab-kitab yang berhubungan dan 

memiliki hubungan dalam mendukung penelitian ini. 

2. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah 

ini yaitu terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder 

(sumber data pokok dan sumber data penunjang). Adapun sumber 

data primer penelitian ini adalah buku The Art of Loving Karya 

Erich Fromm, kitab Tafsῑr Al-Misbah karya Quraish Shihab, Tafsῑr 

Al-Azhar karya Buya Hamka dan literature kitab-kitab Tafsῑr klasik 

maupun kontemporer. Sumber data sekunder yang menjadi sumber 

data pendukung dalam penelitian ini diambil dari buku-buku, 

artiker, jurnal, karya Tafsῑr, yang mempunyai andil dan 

berkontribusi dalam menyelesaikan penelitian ini. 

3. Tekhnik Pengumpulan Data 

Tekhnik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah 

dengan menggunakan metode dokumentatif yaitu dengan 

mengumpulkan data-data mengenai hal-hal yang terkait dengan 

tema yang sudah ditetapkan berupa catatan, buku-buku dan lain 

sebagainya. Melalui metode dokumentasi ini maka akan diperoleh 

data yang sesuai dengan konsep-konsep yang akan dibahas. 

Adapun cara yaitu dengan Terlebih dahulu ditentukan tema 

kemudian mencari ayat yang berkaitan dengan tema yang akan 

dikaji. Lalu kemudian menelusuri penafsiran mufassir yang akan 

dikaji, lalu kemudian dikontekstualisasikan dengan pembahasan 

 
20 Sutrisno Hadi, Metodelogi Research 1 (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas 

Psikologi UGM, 1987), hal 4. 
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yang keterkaitannya dengan judul. Teknik ini merupakan 

penelaahan terhadap referensi-referensi yang berhubungan dengan 

permasalahan penelitian. 

4.  Tekhnik Analisa Data 

 Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah: a) Deskriptif analisis untuk mengkaji materi tentang self-

love perspektif Erich Fromm. Data berisi materi tentang sel-love 

dideskripsikan terlebih dahulu, kemudian dilakukan analisis untuk 

memperoleh kesimpulan b) Metode Tafsῑr Maudhu’i adalah 

metode Tafsῑr yang berusaha mencari jawaban Al- Qur’an dengan 

mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur’ᾱn yang mempunyai tujuan satu, 

yang bersama-sama membahas topik atau judul tertentu dan 

menertibkannya sesuai dengan masa turunnya selaras dengan 

sebab-sebab turunnya, kemudian memperhatikan ayat-ayat tersebut 

dengan penjelasanpenjelasan, keterangan-keterangan dan 

hubungan-hubungannya dengan ayat lain kemudian mengambil 

hukum-hukum darinya.21  

Menurut Abdul Mustaqim Adapun macam-macam bentuk 

kajian Tafsῑr Maudhu'i terbagi menjadi empat, antara lain adalah: 

a. Maudhu'i surat yaitu kajian tematik dengan meneliti surat-surat 

tertentu. Misalnya, penafsiran surat Al- Maun: kajiantentang pesan 

moral dalam surat Al-Maun. 

b. Maudhu'i term yaitu kajian tematik yang secara khusus meneliti term 

( istilah-istilah ) tertentu dalam Al-Qur’ᾱn. Misalnya, penafsiran 

term syukur dalam Al-Qur’ᾱn. 

 
21 M. Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur’ᾱn, h. 111. Lihat juga: Abd Al-Ḥayy 

alFarmawi, al-Bidayah fi al-Tafsῑr al-Madhu’i, h. 49 
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c. Maudhu'i konseptual yaitu kajian tematik terhadap konsep-konsep 

tertentu yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur’ᾱn. 

Namun secara substansial ide dari konsep tersebut ada dalam Al-

Qur’ᾱn. Misalnya difabel dalam Al-Qur’ᾱn, dalam Al-Qur’ᾱn tidak 

disebutkan kata difabel namun substansi tentang difable disebutkan 

dalam Al-Qur’ᾱn seperti tuli, buta, dan lainnya. 

d. Maudhu’i tokoh yaitu kajian tematik yang dilakukan melalui tokoh.  

Misalnya tokoh yang memiliki pemikiran ataupun konsep-konsep 

tertentu dalam Al-Qur’ᾱn, misalnya konsep percaya diri Quraisy 

Shihab dalam Tafsῑr Al-Misbah Dan lainnya. Atau tentang  tokoh-

tokoh yang biasa disebutkan dalam ayat-ayat kisah (israiliyyat ) 

dalam Al-Qur’ᾱn yakni dengan melihat bagaimana peran tokoh dan 

pesan moral yang terkandung didalamnya . 

  Penulis dalam penelitian ini akan menggunakan metode 

maudhu’i konseptual .  Langkah-langkah model riset tematik ini 

diadobsi dari teori Al Farmawi dengan modifikasi sedikit dari 

penulis. 22 

Dalam sistematika tematik ini, mufassir biasanya 

mengumpulkan seluruh kata kunci yang ada dalam Al-Qur’ᾱn yang 

dipandang terkait dengan tema kajian yang dipilihnya. Sistematika 

penyajian tematik ini (meskipun bersifat teknis) memiliki cakupan 

kajian yang lebih spesifik, mengerucut dan mempunyai pengaruh 

dalam proses penafsiran yang bersifat metodologis. Dalam 

penerapan metode ini, ada beberapa langkah yang harus ditempuh 

oleh mufassir. Seperti yang dikemukakan oleh Abdul Mustaqim 

sebagai berikut: 

 
22 Abdul Mustaqim, Metode Penelitian Al-Qur’ᾱn dan Tafsi, (Yogyakarta: Idea 

Press, 2014), H. 61. 
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a. Menetapkan masalah yang akan dibahas. 

b. Menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah 

tersebut. 

c. Menyusun runtutan ayat secara kronologis, sesuai dengan 

urutan pewahyuannya serta pemahaman tentang asbab an-

nuzulnya 

d. Memahami korelasi ayat-ayat tersebut dalam surahnya masing-

masing. 

e. Menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna. 

f. Melengkapi dengan hadis-hadis yang relevan dan penjelasan 

dari para ahli psikolog atau sosiolog. 

g. Mempelajari ayat tersebut secara keseluruhan dengan jalan 

menghimpun ayat-ayatnya yang mempunyai pengertian yang 

sama atau mengkompromikan antara yang 'amm dengan yang 

khas, atau yang secara lahiriah tampak bertentangan, sehingga 

dapat bertemu dalam satu muara.23 

5. Pendekatan Penelitian 

Adapun pendekatan yang digunakan adalah dengan 

pendekatan psikologi. Untuk mendukung penelitian ini, penulis 

menggunakan Teori Kepribadian dari Erich Fromm. Adapun Teori 

Kepribadian yaitu Hakikat-Hakikat Manusia yang kemudian 

terangkum dalam  kebutuhan-kebutuhan manusia yang diistilahkan 

dengan Human Needs, yaitu relatedness, transcendence, 

rootedness, a sense of identity, a frame of orientation. 

 
23 Abdul Mustaqim, Metode Penelitian Al-Qur’ᾱn dan Tafsi, (Yogyakarta: Idea 

Press, 2014), H. 65. 
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Pendapat mengenai Self Love  yang mendukung penelitian 

penulis ini berasal dari buku Erich Fromm yang berjudul The Art of 

Loving.  Adapun Self Love (mencintai diri) menurut Erich Fromm 

diantara dengan cara penerimaan diri, perduli terhadap diri sendiri 

(bahagia). kurangnya rasa suka dan peduli pada diri sendiri 

merupakan salah satu ekspresi kurangnya produktivitas yang 

mengakibatkan rasa hampa dan prustasi sehingga menghalangi 

kebahagiaan diri sendiri.24 Individu mampu mencintai diri sendiri, 

maka dia tidak akan menuntut orang lain untuk mencintainya dan 

menuntut kepedulian atas dirinya, karena yang dilakukan adalah 

membagi cinta seperti yang ia beri untuk dirinya sendiri, bukan 

menuntut dicintai. Mampu mencintai secara produktif, berarti 

seorang individu mencintai dirinya juga, jika hanya mencintai orang 

lain, ia sama sekali tidak dapat mencintai.  25 

G. Teknik dan Sistematika Penulisan 

Teknik penulisan merujuk kepada pedoman yang diberlakukan 

di Institu Ilmu Al-Qur’ᾱn (IIQ) Jakarta tahun 2021. Adapun 

sistematika pembahasan penelitian ini terdiri dari lima bab, setiap 

babnya memuat beebrapa sub bahasan sebagai berikut. 

 Bab pertama, bab ini berisi pendahuluan yang merupakan 

kerangka dasar atau pengantar umum dari sebuah penelitian. 

Pendahuluan meliputi latar belakang masalah diangkatnya tema 

penelitian ini, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan 

manfaat yang akan diperoleh dalam penelitian ini, tinjauan pustaka, 

kerangka teori, metode penelitian yang meliputi motode 

 
24 Erich, Fromm. The Art of Loving, (New york: Hagerstwon, san francisco 

london: fiperennial library, harper & row, 1974), h. 51 
25 Erich, Fromm. The Art of Loving, H. 50 . 
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pengumpulan data, jenis penelitian dan teknis penulisan, serta 

memaparkan sistematika penulisan penelitian ini. 

 Bab kedua, bab ini berisi landasan teori, dengan tujuan 

menjelaskan secara umum tentang self love dari tinjauan psikologi. 

Dalam bab ini akan dibahas definisi self love secara umum, kosa 

kata self love dalam Al-Qur’ᾱn , urgensi mengetahui self love 

dalam masyarakat, dan memaparkan penafsiran ayat-ayat tentang 

Self Love , meliputi pengenalan, asbabun nuzul, munâsabah, isi 

kandungan. 

Bab ketiga, yang berisikan mengenai  pemaparan  biografi dan 

pemikiran Erich Fromm. 

Bab keempat, bab ini berisi analisis data, yang merupakan 

pembahasan dan analisis pokok masalah yang menjadi kajian 

penelitian yang berisi korelasi kesinambungan antara self love 

menurut Al-Qur’ᾱn dan self love menurut Erich Fromm ( 

pendekatan psikologi )  .  

Bab kelima, bab ini berisi penutup, meliputi kesimpulan yang 

memuat penegasan dari masalah-masalah yang diutarakan pada 

bab-bab sebelumnya, dan akan dipaparkan saran sebagai pijakan 

sementara untuk melakukan penelitian lebih lanjut berkenaan 

dengan objek masalah penelitian yang dikaji. 

 

 

 

 



  

114 
 

BAB V  

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 

Pada bab ini penulis berusaha untuk menyimpulkan beberapa hal 

yang berkaitan dengan pembahasan yang telah penulis paparkan. 

Penulis menyimpulkan beberapa poin yaitu: 

1.  Konsep self love dalam perspektif Al-Qur`an adalah mengenal diri 

dengan bermuhasabah, muhasabah diri artinya merenungkan tentang 

karakter, perilaku, emosi, dan motif yang ada pada diri sendiri. 

Tindakan yang memberi kesempatan kepada otak untuk berhenti 

sejenak dari berbagai pemikiran yang negativ, memahami dan 

berdamai dengan diri sendiri, serta memperbaiki atau meningkatkan 

hubungan dengan orang lain. Penerimaan diri yang artinya menyadari 

dan menerima atas kelemahan yang dimiliki dan mengakui kekuatan 

yang dimiliki untuk dikembangkan dalam arti melakukan perbaikan 

diri, yaitu memiliki sikap pantang menyerah dan tidak pernah berputus 

atas terhadap apapun yang diperolehnya, dan tidak lupa senantiasa 

mengucap syukur atas nikmat dan karunia yang telah diberikan oleh 

Allah Swt. menjaga diri baik akal, jasmani dan rohani salah satunya 

dengan tidak berputus asa dan meraih kebahagiaan dengan ketenangan 

jiwa/diri. 

2. Self love prepektif khazanah ilmu psikologi dengan pendekatan teori 

Erich Fromm dan diinterpretasikan dengan self love menurut Al-

Qur’ᾱn yaitu:  

pertama,   berdasarkan teori kepribadian Erich Fromm ketika semua 

kebutuhan-kebutuhan seseorang seimbang atau terpenuhi maka dia 
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dapat mewujudkan self love dalam diri, sebaliknya ketika kebutuhan-

kebutuhannya tidak seimbang atau tidak terpenuhi dia akan sulit untuk 

mewujudkan self love dalam diri.  

Kedua, motif self love dengan self knowledge (pengetahuan diri) 

menurut Al-Qur’ᾱn dengan muhasabah diri untuk mengetahui 

kelemahan dan kekurangan diri yang mana dalam psikologi Erich 

Fromm yakni  dengan mewujudkan kebutuhan trasendensi berupa  

dorongan supaya individu berkembang menjadi aktif menuju 

kebergunaan dan menyadari kelemahan diri merupakan wujud  self love 

dengan mengenal diri. konsep trasendensi sangatlah membantu dalam 

self love dengan berkembang menjadi pribadi yang aktif maka akan 

lebih mudah untuk mengetahui diri dan menyadari kebergunaan diri. 

Motif self love dengan self  acceptence ( penerimaan diri) yang menurut 

Al-Qur’ᾱn dengan bersyukur dan menerima segala ketentuan Allah  

dan berhusnudzon terhadap ketentuan Allah terhadap apapun yang 

terjadi kepada diri yang mana dalam psikologi Erich Fromm yakni  

dengan mewujudkan sense of identy yang bukan  hanya memiliki 

bermakna idetintas diri semata namun kebutuhan utuk diakui 

keberadaannya dan keunikannya, yang mana hal tersebut dapat 

menimbulkan kepuasan dan penerimaan  didalam diri akan pencapaian. 

Motif self love dengan self esteem yang menurut Al-Qur’ᾱn dengan 

Menjauhkan diri dari neraka Allah yang bermakna menjauhkan diri 

dari hal-hal yang dilarang oleh Allah dan melakukan perintah-Nya. 

yang mana dalam psikologi Erich Fromm yakni  dengan mewujudkan 

Relatedness (keterhubungan  

) yang dapat memberikan kepercayaan diri, dengan melakukan 

interaksi yang menimbulkan timbal balik keuntungan maka akan 

menumbuhkan harga diri ( self esteem) yang positif. Motif self love 
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dengan self care yang menurut Al-Qur’ᾱn dengan menjaga diri tidak 

akan melakukan hal-hal negativ kepada diri, yang biasanya hal negativ 

dipicu oleh rasa putus asa dalam diri, yang mana dalam psikologi Erich 

Fromm yakni  dengan mewujudkan Frame of Orientation yakni sebagai 

kerangka acuan untuk mengetahui jalan tujuan dengan pasti dan tidak 

membuat diri menjadi gila karna memikirkan banyaknya jalan yang 

harus ditempuh. Yang terakhir dengan  Self happines yaitu 

mewujudkan ketenagan dalam diri dengan selalu mengingat Allah dan 

menurut psikolofi Erich Fromm dengan mewujudkan konsep 

rootedness ini dalah dorongan untuk memiliki ikatan asal dengan 

tujuan untuk melakukan membuat diri merasa aman dan nyaman. 

B. Saran 

Peneliti menyadari adanya penelitian ini belum mencakup 

seluruh konsep pembahasan dan jauh dari kata sempurna. Untuk 

melengkapi penelitian ini lebih digalakkan lagi dengan memfokuskan 

pada suatu penafsiran dengan pendekatan teori psikologi dari tokoh 

psikolog lain atau dengan khazanah ilmu lainnya  .  
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