
Perilaku Manusia

Tabiat manusia sebenarnya netral
Berdasarkan keempat teori tersebut 

mana yang benar. Baiklah akan kita 
bahas satu persatu. Pendapat yang 
pertama bahwa tabiat manusia pada 
dasarnya baik didasari asumsi bahwa 
sebenarnya manusia cenderung un
tuk melakukan perbuatan yang baik, 
bukan keburukan maupun kejahatan. 
Bagaimana ketika manusia berbuat 
zalim? Ketika manusia terjerumus 
dalam perbuatan buruk disebabkan 
karena ketidaktahuannya, kekhilafan
nya atau kesalahannya yang tidak lain 
disebabkan oleh faktor eksternal.

Adapun faktor eksternal yang 
dimaksud tidak lain adalah faktor ling
kungan, baik lingkungan fisik maupun 
lingkungan sosial. Teori ini menggu
nakan cara berpikir idealis logis dan 
linier, yang menyatakan bahwa ketika 
manusia mengetahui perbuatan yang 
,buruk maka ia tidak akan melakukan
nya karena ia tahu bahwa hal ini juga 
akan berdampak buruk bagi orang lain. 
Teori ini dibantah dengan kenyataan 
bahwa perilaku buruk ini ternyata ban
yak dilakukan oleh orang-orang yang 
tahu betul mana perbuatan yang baik 
dan buruk dengan segala dampaknya 
bagi orang lain. Solusi dari permasala

h an  ini adalah harus ada penguasa 
yang memberikan aturan dan sanksi 
yang tegas bagi pelanggar atau pelaku 

, kejahatan.
Pendapat kedua menyatakan 

bahwa pada dasarnya tabiat manusia 
adalah jahat. Watak yang dibawanya 
!membuatnya melakukan perbuatan 
jahat. Pendapat ini dibawa oleh para 
pengikut Plato di Mesir yang berpan
dangan atheistik. Adapun pendapat 
ketiga yang mengakomodasi baik dan 
buruk pada perilaku manusia, karena 
manusia berada dalam dua kutub yang 
bertentanganyaitu watak kebinatangan 
dan ruh Ilahi. Plato menyatakan bahwa 
keberhasilan manusia dalam hidup

bergantung kepada kekhusukan jiwa 
dan kedekatannya dengan ruh Ilahi 
yang ada di dalam tubuhnya. Ia akan 
mampu menundukkan rtafsu syahwat 
dan nafsu kebinatangan sehingga 
memiliki kecenderungan kepada jiwa 
Ilahiyah.

Pandangan keempat yang me
nyatakan bahwa tabiat manusia se
benarnya adalah netral, tidak baik dan 
tidak pula jahat. Menurut pandangan 
ini penciptaan manusia 'tidak berpi
hak pada kebajikan, tetapi juga tidak 
pada keburukan. Namun manusia 
memiliki potensi untuk siap berbuat 
baik maupun buruk. Tentu saja faktor 
pendidikan dan lingkun
gan sangat mempengaruhi i“ 1  

munculnya perilaku baik 
dan buruk. Hal ini diperkuat 
dengan teori Imanuel Kant 
yang menyatakan bahwa 
dalam diri manusia terdapat 
kecenderungan kebinatan
gan dan berbagai keinginan, 
namun tidak dikatakan baik 
maupun buruk.

Al Ghazali mengatakan bahwa 
seorang anak diamanahkan kepada 
kedua orang tuanya. Hatinya adalah 
suci bagaikan mutiara nan bersih. Jika 
dibiasakan baik atau dididik, maka ia 
akan tumbuh dalam kebaikan. Namun 
jika dibiasakan buruk, dan diremehkan 
maka ia akan sengsara, hina, dan han
cur. Lain halnya dengan Ibnu Zina yang 
lebih menyoroti kelebihan-kelebihan 
manusia berupa kekuatan atau jiwa 
yang dimiliki oleh tumbuhan, binatang 
dan manusia (al-Quwah al nabatiyah, 
al-Quwah al hayawaniyah, dan al- 
Quwah al-insaniyah). Dengan jiwa 
yang menjadi kekuatan manusia bisa 
berbuat baik maupun berbuat buruk. 
Sebuah perbuatan baik maupun buruk 
adalah bentukan lingkungan. Pendi
dikan menempati peran yang penting 
dalam rangka pembentukan perilaku

sebab dengan pendidikan, manusia 
akan mengalami perubahan perilaku.

Kuat atau lemahnya iman ses
eorang dapat diukur dan diketahui 
dari perilakunya. Iman yang kuat akan 
mencerminkan perilaku yang baik, 
sedangkan Iman yang lemah akan 
mencerminkan perilaku yang buruk. 
Allah SWT dalam al Qur’an menyerukan 
manusia untuk berperilaku baik dan 
melarang perilaku jahat (Al Ghazali, 
1986). Demikian juga dalam hadits 
nabi dipaparkan bahwa orang yang 
imannya lemah ditandai dengan orang 
yang tidak tahu maludalam melakukan 
perbuatan ke j i dan hina, dan yang suka 

mengganggu tetangganya:-

0 “Rasa malu dan iman itu 
sebenarnya berpadu menjadi 
satu maka bilamana lenyap 
salah satunya hilang pulalah 
yang lain.” Dalam hadits 
lain dikatakan bahwa “malu 
adalah sebagian dari iman.” 

Dalam membina iman 
yang benar dan sempurna, 

Rasulullah SAW terus-menerus mena
namkan akhlaq yang benar agar umat
nya terhindar dari perbuatan maksiat 
yangdimurkaiAllah. Namun demikian 
masih ada saja manusia beragama yang 
meremehkan perbuatan ibadah yang 
diwajibkan. Banyak orang di depan 
umum dengan lantang mengatakan 
akan menegakkan kebenaran, tetapi 
di balik itu tidak segan-segan mereka 
melakukan perbuatan yang bertentan
gan dengan akhlaq yang mulia.

Sebagai ukuran keutamaan akhlaq 
atau perilaku seseorang diriwayatkan 
oleh Rasulullah SAW. Seseorang ber
tanya kepada Rasulullah: ”Ya Rasu
lullah, fulanah terkenal raj in shalat dan 
puasa serta banyak sedekahnya, tetapi 
ia suka menyakiti tetangga dengan 
perkataannya.” Nabi menjawabnya, 
“ia masuk neraka.” Kemudian orang 
tersebut melanj utkan pertanyaannya:

Sambungan dari hal 1

”Ya Rasulullah Fulanah terkenal sedikit 
shalat dan puasanya, juga sedekahnya 
sedikit dengan sisa makanan tetapi 
ia tidak suka menyakiti tetangganya.” 
Rasul menjawab, ”Ia masuk surga.”

Jawaban Rasulullah menunjukkan 
betapa Islarrt memberikan penghar
gaan yang tinggi terhadap perilaku 
yangbaik.Misalnyadalambersadaqah, 
tidak lain adalah ibadah sosial yang 
dapat dirasakan manfaatnya secara 
langsung oleh orang lain. Oleh kare
nanya amalan sadaqah tidak dibatasi 
ruang lingkupnya, kapan dan dimana 
harus dilakukan. Tidak demikian hal
nya dengan ibadah shalat dan puasa, 
sebab keduanya adalah ibadah yang 
bersifat pribadi, yang menghubung
kan langsung antara manusia dengan 
Tuhannya.

Demikian pentingnya sebuah 
akhlaq atau perilaku yang baik maka 
perlu diadakan pembinaan yang terus- 
menerus agar dapat meresap dalam 
hati, merekat dalam ingatan, hingga 
menjadikeyakinannya. Iman,kebaikan 
dan akhlaq adalah tiga unsur yang me
miliki keterkaitan satu dengan lainnya. 
Sebuah sabda Rasul kembali mengin
gatkan kita pada pentingnya perilaku 
yangbaikdibandingkanperilakuburuk: 
“Akhlaq yang baik dapat menghapus 
kesalahan, bagaikan airyangmenghan- 
curkan tanah ycmg keras. Dan Akhlaq 
yang buruk dapat merusak amal seperti 
cuka merusak manisnya madu.”

Dengan demikian perilaku manusia 
dalam perspektif Islammenyatakanad- 
anya potensi untuk baik danjahat. Oleh 
karenanya diperlukan adanya campur 
tanganlingkunganuntukmengarahkan 
perilaku seseorang. Perilaku manusia 
dalam Islam lebih menekankan se
berapa besar dampak manfaat maupun 
kerusakan yang dialami orang lain.(*)


