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ABSTRAK
MANAJEMEN EMOSI DALAM AL-QUR’AN
(KAJIAN SURAT YŪSUF)
Oleh:
Alim Sofiyan
Emosi adalah suatu perasaan atau keadaan jiwa yang setiap hari dialami
oleh manusia. Apabila setiap individu tidak mampu mengendalikan emosinya,
maka hidupanya akan penuh dengan prahara dan kendala. Ayat tentang emosi
dalam Al-Qur’an sangat beragam dan bervariatif. Dalam skripsi ini fokus
pembahasan peneliti adalah terhadap emosi primer yang ada dalam surat Yūsuf.
Yaitu surat ke-12 dari 114 surat dalam Al-Qur’an, yang ayat-ayatnya banyak
bersentuhan langsung dengan masalah emosi. Untuk memudahkan dalam
penelitian ini, maka peneliti merumuskan pokok permasalahan yakni, Bagaimana
cara yang diajarkan Allah SWT dalam mengendalikan emosi dalam surat Yūsuf?
Dan apa saja hikmah manajemen emosi yang ada dalam surat Yūsuf?
Penelitian ini termasuk dalam penelitian pustaka (library research), yaitu
penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data yang bersifat kepustakaan,
misalnya buku, majalah, naskah, jurnal, kisah, dokumen, dan lain sebagainya.
Adapum penelitian ini bersifat “deskriptif” yaitu suatu penelitian yang bertujuan
untuk menggambarkan secara komperhensif mengenai suatu yang menjadi
pendekatan obyek, gejala atau kelompok tertentu. Metode yang digunakan untuk
menganalisis data pada penelitian ini yaitu dengan metode content analysis dan
interpretasi. Dalam pengambilan kesimpulan, metode yang digunakan adalah
metode deduktif, yaitu suatu pola yang dilakukan untuk mengambil kaidah-kaidah
yang bersifat umum, untuk di dapatkan dan di tarik menjadi kesimpulan
pengetahuan yang bersifat khusus.
Berdasarkan penelitian dari fokus masalah yang peneliti kaji ditemukan
kesimpulan bahwa manajeman emosi yang ada dalam Surat Yūsuf adalah
dzikrullah, Al-‘Afw, dan Sabar, yang harus selalu kita pegang sebagai kunci
kesuksesan dan keberhasilan serta kemenangan dalam menjalani setiap kehidupan.

Kata kunci : Manajemen Emosi, Al-Qur’an dan Surat Yūsuf
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MOTTO

              
 
Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan setimpal, tetapi barang siapa
memaafkan dan berbuat baik (kepada orang yang berbuat jahat). Maka
pahalanya dari Allah. Sungguh, dia tidak menyukai orang-orang yang zalim.1
(QS. Asy-Syūrā 24: 40)

         

Tetapi barang siapa bersabar dan mema'afkan, sungguh yang demikian itu
termasuk perbuatan yang mulia.2 (QS. Asy-Syūrā 24: 43)

487.

1

Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya,( Bogor: Sabiq, 2008), Cet. 10, h.

2

Ibid
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG 2015/2016
Mengenai transliterasi Arab-Latin ini digunakan sebagai pedoman Surat
Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 dan Nomor 0543b/Tahun 1987, sebagai
berikut:
1. Konsonan
Arab

Latin

Arab

Latin

Arab

Latin

Arab

Latin

ا

A

ذ

Dz

ظ

Zh

ن

N

ب

B

ر

R

ع

‘

و

W

ت

T

ز

Z

غ

Gh

ه

H

ث

Ts

س

S

ف

F

ء

’

ج

J

ش

Sy

ق

Q

ي

Y

ح

Ha

ص

Sh

ك

K

خ

Kh

ض

Dh

ل

L
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د

D

ط

Th

م

M

2. Vokal
Vokal

Vokal
Contoh

Vokal

Panjang

Contoh
Rangkap

Pendek

A

ﺟﺪل

ا

Â

ﺳﺎر

ي...

Ai

I

ﺳﺒﻞ

ي

Î

ﻗﯿﻞ

و...

Au

U

ذﻛﺮ

و

Û

ﯾﺠﻮر

3. Ta’ marbuthah
Ta’ marbuthah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kashrah, dan
dhammah, transliterasinya ada /t/. Sedangkan ta’ marbuthah yang mati
transliterasinya adalah /h/. Seperti kata: Thalhah, janatu al-Na’im.
4. Syaddah dan Kata Sandang.
Dalam transliterasi, tanda syaddah dilambangkan dengan huruf, yaitu
huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. Seperti kata:
nazzala, rabbana. Sedangkan kata sandang “al” tetap ditulis “al”, baik pada
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kata yang dimulai dengan huruf qamariyyah maupun syamsiyyah.3 Contoh :
al- markaz, al Syamsu.

3

M. Sidi Ritaudin, Muhammad Iqbal, Sudarman, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah
Mahasiswa, (Bandar Lampung: UIN Raden Intan, 2014), h. 20-21
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul
Sebelum penulis membahasa secara keseluruhan materi dalam skripsi
yang berjudul “MANAJEMEN EMOSI DALAM AL-QUR’AN (KAJIAN
SURAT YŪSUF)” terlebih dahulu penulis akan menjelaskan beberapa istilah
yang ada dalam judul skripsi ini. Sehingga dapat dengan mudah dalam
memahami apa yang menjadi maksud penulis dalam skripsi tersebut. Adapun
istilah-istilah yang perlu diperjelas adalah sebagai berikut:
1. Manajemen Emosi
Istilah Manajemen Emosi merupakan gabungan dari dua suku kata,
yaitu manajemen dan emosi. Secara etimologis, kata manajemen berasal
dari Bahasa Inggris, yakni management, yang artinya pengaturan atau
pengelolaan.4 Sedangkan kata emosi (emotion) secara etimologi berasal
dari bahasa latin emovere yang diterjemahkan sebagai bergerak,
menyenangkan, mengendalikan, atau mengatasi. 5 Menurut English and
English emosi adalah suatu keadaan perasaan yang kompleks yang disertai
karakteristik kegiatan kelenjar dan motoris. 6

4

Budiono, Kamus Ilmiah Populer Internasional, ( Surabaya: Karya Harapan, T.th), h.

387.
5

Arthur Reber, Emily Reber, Kamus Psikologi, Diterjemahkan Oleh Yudi Santoso,
(Yogyakarta Pustaka pelajar, 2010), Cet.1, h. 312.
6

Yurdik Jahja, Psikologi Perkembangan, (Jakarta: Kencana Perdana, 2012), cet.2, h.188.
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Menelaah dua istilah kata di atas maka manajemen emosi dapat
didefinisikan sebagai pengelolaan, pengendalian atau pengaturan suatu
keadaan perasaan yang kompleks. Pengertian ini sesuai dengan istilah
Emotional Control yang terdapat dalam kamus psikologi, yaitu usaha
untuk mengatur dan menguasai emosi sendiri atau emosi orang lain. 7
2. Al-Qur’an
Al-Qur’an berasal dari kata  ﻗﺮأ ﯾﻘﺮأ ﻗﺮأﻧﺎyang berarti membaca. 8
Secara terminologi Abdurrahman Bin Nasir Assa’di mendefinisikan AlQur’an sebagai kitab yang agung yang diturunkan Allah SWT untuk
menjadi hidayah dan petunjuk terhadap makhluk. dan Al-Qur’an
merupakan kitab yang relevan disetiap waktu, zaman, dan tempat,
yang memberi petunjuk pada sitiap perkara terhadap petunjuk yang
benar.

 وأﻧﻪ ﻓﻲ ﻛﻞ وﻗﺖ وزﻣﺎن وﻣﻜﺎن ﻳﺮﺷﺪ إﻟﻰ،اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻈﻴﻢ أﻧﺰﻟﻪ اﷲ ﻟﻬﺪاﻳﺔ اﻟﺨﻠﻖ وإرﺷﺎدﻫﻢ
9

أﻫﺪى اﻷﻣﻮر وأﻗﻮﻣﻬﺎ

Dari definisi di atas maka dapat kita ketahui bahwa teori
tentang emosi dan manajemen emosi tak luput dari cakupan Al-Qur’an
sehingga peneliatian ini mengarah kepada ayat-ayat yang berhubungan
degan emosi dan pengendaliannya.

7

J.P Chaplin, Kamus Lengkap Psikologi Diterjemahkan Oleh Kartini Kartono ( Jakarta,
Raja Wali Pers: 2014), Cet.16, h.165.
8
9

Ahmad Warsono Munawir, Op.Cit.,h.1101.

Abdurrahman Bin Nasir Assa’di, qowa’dul Hisaan Li Tafsiiri Qur’an, ( Riyad: Almaktabatu Al’arabiyah Al-ssu’udiyah, 1980), h.5.
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3. Surat Yūsuf
Surat Yūsuf adalah salah satu surat yang berada dalam AlQur’an, yang terdiri atas 111 ayat, termasuk golongan surat-surat
Makiyyah karena diturunkan di mekah sebelum hijrah. 10 Surat ini
dinamakan surat Yūsuf adalah karena titik berat dari isinya mengenai
riwayat Nabi Yūsuf a.s. Surat Yūsuf ini memuat konsep-konsep
psikologi yang humanis, bahkan berbagai kaidah psikologi yang
ditetapkan para ilmuwan Barat melalui penelitian panjang tidak dapat
menandingi kaidah psikologi dalam surat ini. 11
Melihat penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa maksud
judul penelitian MANAJEMEN EMOSI DALAM AL-QUR’AN
(KAJIAN SURAT YŪSUF) yang penulis angkat adalah kajian tentang
ayat-ayat

Al-Qur’an

yang

bersinggungan

dengan

emosi,

dan

pengendaliannya khususnya dalam surat Yūsuf.

B. Alasan Memilih Judul
Adanya pemilihan judul karya ilmiah (skripsi) ini tidak lepas dari
alasan-alasan yang melatarbelakanginya, yaitu:
1. Karena emosi adalah sesuatu yang tidak bisa dilepaskan dari diri manusia,
yang bisa menyebabkan manusia itu menjadi lebih mulia ataupun menjadi
lebih hina, yang mampu membawa kepada kebahagiaan ataupun
10
11

Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah, (Depok: Sabiq, 2008), Cet.10, h.235.

Fuad Al-Aris, Latha’f Al-Tafsir Min Surah Yusuf, trj, FAuzi Bahrezi, dengan Judul,
Pelajaran Hidup Surah Yusuf, (Jakarta: Zaman, 2013), h. 10.
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kesengsaraan, maka di sinilah Al-Qur’an harus berperan sebagai pemberi
solusi kepada manusia agar manusia terhindar dari emosi-emosi yang
negatif.
2. Menggali konsep Al-Qur’an yang berkenaan dengan manajemen emosi,
yang selama ini banyak didominasi oleh teori-teori Barat .
3. Keberadaan penulis yang aktif di Jurusan Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir
tentu menjadi alasan yang tepat dan sesuai dengan penelitian yang penulis
teliti.

C. Latar Belakang Masalah
Al-Qur’an merupakan kitab induk yang memberi petunjuk kepada
kebenaran, sehingga permasalahan apapun telah ada penyelesaiannya di dalam
Al-Qur’an. Dalam hal ini Hasbi Ash-Shidiqy mengatakan, bahwa Al-Qur’an
merupakan pengumpul segala makna dan hakikat, pengumpul hikmah dan
hukum, sehingga dapat dikatakan bahwa Al-Qur’an itu Kalamullah yang
mengumpulkan segala ilmu12. Allah SWT berfirman dalam Q.S. an-Nahl:89:

          

Dan kami turunkan kepadamu al-Kitab (al-Quran) untuk menjelaskan segala
sesuatu, sebagai petunjuk, serta rahmat dan kabar gembira bagi orang yang
berserah diri. 13
12

Hasbi Ash-Shidiqy, Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir, (Semarang: Pustaka Rizki Putra,
2009), h. 6-7
13

277.

Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya,( Bogor: Sabiq, 2008), Cet. 10, h.
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Ibnu Jarir Attabari menafsirkan ayat di atas bahwa Al-Qur’an adalah
kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw, penjelas

terhadap

semua yang dibutuhkan manusia, beliau juga mengutip riwayat dari Ibnu
Mas’ud yang mengatakan bahwa Al-Qur’an memuat segala ilmu dan segala
sesuatu.

ٍ
ِ ِ وﻧﺰﻟْﻨﺎ ﻋﻠَﻴﻚ اﻟْﻜِﺘ
ﻟﻜﻞ ﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺎس إﻟﻴﻪ
َ َ ََْ َ َ
ّ  ﻧﺰل ﻋﻠﻴﻚ ﻳﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺬا اﻟﻘﺮآن ﺑﻴﺎﻧﺎ:ﺎب ﺗ ْﺒـﻴَﺎﻧًﺎ ﻟ ُﻜ ﱢﻞ َﺷ ْﻲء ( ﻳﻘﻮل
اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺤﻼل واﻟﺤﺮام واﻟﺜﻮاب واﻟﻌﻘﺎب

14

.ﻛﻞ ﺷﻲء ﻗﺪ ﺑﻴﻦ ﻟﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن
ّ  أﻧﺰل ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺮآن ﻛﻞ ﻋﻠﻢ و:ﻗﺎل اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد

Secara garis

besar asas epistimologi paradigma Al-Qur’an dibagi

menjadi tiga macam, yang pertama yaitu kauniayah (ilmu-ilmu alam,
nomothetic), kedua qouliyah (ilmu-ilmu Qur’an theological) yang ketiga
adalah ilmu nafsiyah. ‘ilmu kauniyah berkenaan dengan hukum alam, ‘ilmu
kauliyah berkenaan dengan hukum Tuhan, dan ‘lmu nafsiyah berkenaan denga
makna, nilai dan kesadaran. Ilmu nafsiyah inilah yang disebut sebagai
humaniora (ilmu-ilmu kemanusiaan, hermeunetical ). Dan di dalam bahasa
Arab ilmu nafsiyah diartikan sebagai ilmu psikologi.15 Allah SWT berfirman
dalam surat Fushshilat ayat: 53

Muhamad Bin Jarir Bin Yazid Bin Katsir Bin Kholib Al-Amli, Abu Ja’far Attabari,
Jami’ul Bayan Fi Ta’wil Qur’an, dari, Al-Maktabah Al-Syâmilah. Tafsir Surat An-Nahl Ayat: 89.
14

15

Kuntowijoyo, Islam sebagai Ilmu, Epistemologi, metodologi, dan Etika, (Yogyakarta:
Tiara Wacana, 2006), Cet. 1, h. 25.
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Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda (kekuasaan) kami di
segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa
al-Quran itu adalah benar. Tiadakah cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu
menjadi saksi atas segala sesuatu.16(Q.S.Fushshilat:53)
Kajian ilmu psikologi secara umum mempelajari gejala-gejala
kejiwaan manusia yang berkaitan dengan pikiran (kognisi), kehendak (conasi)
dan perasaan (emotion),.17
Daniel Goleman, menyebutkan bahwa ada ratusan emosi, bersama
dengan campuran, variasi, mutasi, dan nuansanya. Goleman sendiri
mengemukakan ada delapan emosi yaitu, amarah, kesedihan, rasa takut,
kenikmatan, cinta, terkejut, jengkel, malu, kemudian dari emosi-emosi itu
dikategorikan lagi kedalam emosi inti atau emosi dasar, yaitu takut, marah,
sedih, dan senang. 18
Ungkapan Al-Qur’an tentang emosi manusia digambarkan langsung
bersama peristiwa yang sedang terjadi, serta terdapat kesan pada ayat-ayat
tersebut adanya perbedaan yang tajam antara emosi positif dan negatif. 19
Misalnya seperti firman Allah SWT dalam surat ar-Rūm ayat :36

16

Departemen Agama RI, Op.Cit., h. 482.

17

Jalaludin, psikologi Agam ,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), Cet.15, h. 7.

18

Daniel goleman, kecerdasan Emosional, Terjemah, Hariono S. Imam, (Jakarta:
Gramedia Pustaka Utama, 1997), h. 411.
19

M. Darwis Hude, Emosi Penjelajahan Religio-psikologis Tentang Emosi Manusia Di
dalam Al-Qur’an, (Jakarta: Erlangga, 2006), h.19.
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Dan apabila kami berikan sesuatu rahmat kepada manusia, niscaya mereka
gembira dengan rahmat itu. tapi apabila mereka ditimpa suatu musibah
(bahaya) disebabkan kesalahan yang telah dikerjakan oleh tangan mereka
sendiri, seketika itu mereka berputus asa.20( Q.S. ar-Rūm:36)
Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa perilaku kedua yang dapat
mengantarkan manusia kepada kesyirikan adalah bila mereka diberi rahmat
sedikit saja oleh Allah SWT, mereka lupa daratan. Akan tetapi, bila ditimpa
kemalangan sedikit saja, mereka putus asa lalu inggkar. Oleh karena itu,
manusia tidak boleh cepat terlena bila memperoleh nikmat dan tidak boleh
cepat putus asa bila mendapat kesusahan.21
Emosi serta ekspresinya telah dimiliki manusia sejak dari awal
kemudian diwariskan secara genetis dan terus berkembang akibat interaksiintraksi yang dialami dalam hidupanya. 22 Setiap individu ataupun masyarakat
memiliki aturan, kapan dan bagaimana seharusnya emosi itu ditampilkan dan
kapan saat emosi itu tidak harus ditampilkan, ini adalah merupakan hal
penting dalam kehidupan manusia, khususnya untuk mereduksi ketegangan
yang timbul akibat emosi yang memuncak.23 karena pengaturan atau
pengendalian emosi ( emotional regulation) sebenarnya telah dipelajari mulai

20
21

Departemen Agama RI, Op.Cit., h. 408.
Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Tafsir, ( Jakarta: Lentera Abadi, 2010), h.504.

22

Aliah B. purwakania hasan, psikologi Perkembangan Islam, (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2008), h.161.
23

M. Darwis Hude, Op.Cit., h. 256.
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dari bayi, ketika berinteraksi dengan ibunya, ibu menjadi model bagi bayi
dalam mempelajari emosi, bayi meniru tanggapan emosional ibu terhadap
berbagai situasi. 24
Daniel

Goleman

melalui

bukunya

yang

terkenal

Emotional

Intelegence, (kecerdasan Emosional) mencoba memberi tekanan pada aspek
kecerdasan interpersonal atau antar pribadi, kecerdasan emosional dapat
dirumuskan sebagai kemampuan meyelaraskan antar emosi dan nalar berupa
keterampilan mengenali emosi dan mengelolanya, keterampilan memotivasi
diri, kemampuan empati dan keterampilan memelihara hubungan sosial. 25
Teori Daniel Goleman tersebut selaras dengan penelitian James Gross
mengenei Emotion Relgulatioon ( Regulasi Emosi), James Gross mengatakan
emosi dapat menuntun kita ke arah yang salah, saat emosi kita tampaknya
tidak sesuai dengan situasi tertentu, kita sering mencoba mengatur respon
emosi kita agar lebih bermanfaat untuk mencapai tujuan kita. 26Ia
mendefinisikan

regulasi

emosi

sebagai

proses

dengan

mana

kita

mempengaruhi, mana emosi yang kita miliki, kapan kita memilikinya, dan
bagamana kita mengalami dan mengekspresikannya.27

24

Aliah B. purwakania hasan,),Op,Cit, h.173.

25

Sebagaimana Yang Dikuatip Mohamad Ali, Dalam Bukunya Pendidikan untuk
pembangunan nasional, ( jakarta: Grasindo, 2009), h. 140.
26

Sebagaimana Yang Dikutip Charles C. Mans, Dalam Bukunya Emotional Dicipline, 5
langkah menata emosi untuk merasa lebih baik setiap hari, Trj, Aloysius Rudi Purwanta,( Jakarta:
Gramedia Pustaka, 2007), Cet, 2., h.11.
27

Ibid

27

Martin Wijokongko dalam bukunya Keajaiban Dan Kekuatan Emosi,
beliau mengatakan bahwa Tuhan memberikan kita emosi untuk tujuan yang
mulia

yaitu

agar

manusia

hidup

bahagia,

manusia

yang

mampu

mengendalikan emosinya secara baik akan dapat meraih yang terbaik, karena
pada dasarnya emosi adalah kekuatan yang luar biasa kalau dilakukan untuk
tujuan yang positif dan membangun28.
Berbagai peristiwa dan pengalaman yang terkait dengan emosi yang
diungkapkan Al-Qur’an, baik secara eksplisit maupun implisit merupakan
kisah masa lampau yang patut dijadikan pelajaran untuk kehidupan masa kini
ataupun masa yang akan datang, karena Al-Qur’an merupakan sumber
kebenaran yang memiliki otoritas dalam keyakinan keagamaan, dalam AlQur’an sendiri kita dapat melihat kisah Nabi Yūsuf yang merupakan kisah
terbaik sebagai pelajaran dalam kehidupan. Firman Allah SWT dalam surat
Yūsuf ayat: 3

          
      
Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan
Al-Qur’an ini kepadamu, dan sesungguhnya kamu sebelum itu termasuk
orang-orang yang tidak mengetahui.29 ( Q.S. Yūsuf:3)

28

Martin Wijokongko, Keajaiban Dan Kekuatan Emosi,(yokyakarta: Kanisiun, 2011),
cet. 14, h.16.
29

Departemen Agama RI, Op.Cit., h. 235.

28

Surat Yūsuf terdiri atas 111 ayat, termasuk golongan surat-surat
Makkiyyah karena diturunkan di Mekah sebelum hijrah. 30 Surat Yūsuf ini
memuat konsep-konsep psikologi yang humanis, bahkan berbagai kaidah
psikologi yang ditetapkan para ilmuwan Barat melalui penelitian panjang tidak
dapat menandingi kaidah psikologi dalam surat ini. 31 Kita dapat menemukan
paparan mengenai berbagai konsep psikologi, seperti halnya tentang perasaan
(emosi), motifasi, naluri, prinsip dan batasan. Selain itu juga mendapat
paparan tentang berbagai fenomena kejiwaan, seperti cinta dan benci, tergilagila dan tipu daya, rindu, dan kehilangan, penantian dan harapan,
keputusasaan, keteguhan tekad, ketergesah-gesahan, kesedihan, kesunyian,
penyesalan, permintaan ampun dan lain-lain. 32
Salah satunya adalah seperti kecemburuan emosional saudara-saudara
Yūsuf kepada Yūsuf, karena Ya’qūb lebih Mencintai Yūsuf dan Buyamin
dibandingkan dengan saudara-saudara Yūsuf yang lainya. Sehingga kebencian
saudara-saudara Yūsuf, mengakibatkan dibuangnya Yūsuf ke dalam sebuah
sumur. Perbuatan saudara-saudara Yūsuf tersebut mencerminkan kedangkalan
dalam mengendalikan emosi, sehingga mengakibatkan kerugian pada diri
sendiri dan juga orang lain. Karena sesungguhnya setiap individu ataupun
masyarakat memiliki aturan, kapan dan bagaimana seharusnya emosi itu

30

Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah, (Depok: Sabiq, 2008), Cet.10, h.235.

31

Fuad Al-Aris, Op.Cit., h.10.

32

Ibid.

29

ditampilkan dan kapan saat emosi itu tidak harus ditampilkan, untuk
mereduksi ketegangan yang timbul akibat emosi yang memuncak. 33
Kalau kita perhatikan secara umum reaksi seseorang manakala tak
mampu mengendalikan ledakan-ledakan emosional ketika menghadapi
masalah atau tekanan, seperti munculnya ekspresi murung, berperilaku kasar,
tidak mau kompromi, dan sibuk melampiaskan amarahnya. Sementara ledakan
emosi yang ditahan mengahasilkan gelisah, resah dan disertai perilaku
paronoid, seperti menggigit kuku, menghela nafas, tertawa kecil dan
sebagainya.34
Ketidakmampuan mengendalikan emosi ini akan mempengaruhi
pembentukan konsep diri (suara hati) yang tidak menguntungkan sehingga
memperlihatkan ciri khas kepribadian yang tidak matang pada seseorang
melalui perilakunya.35 Maka dalam hal ini sangat dibutuhkan kemampuan
mengendalikan emosi. Karenan tanpa kemampuan mengendalikan emosi,
emosi akan dapat menjadi suatu penyakit yang dapat meresahkan hati serta
menghilangkan kemampuan kita, sebagaimana Prof. Nasaruddin Umar, dalam
pengantar buku M. Darwis Hude mengatakan, emosi yang kadang memiliki
kekuatan menyembuhkan, yang kadang pula menjadi penyakit yang

33

M. Darwis Hude, Op.Cit., h. 256.

34

Hendra Surya, Jadilah Pribadi Yang Unggul, ( Jakarta : Gramedia, 2010), h. 41.

35

Ibid

30

mematikan. Emosi yang tidak hanya mampu menghadirkan kenyamanan dan
ketenangan, tapi juga menghadirkan keresahan yang luar biasa. 36
M. Darwis Hude, dalam bukunya menyebutkan ada empat macam cara
mengendalikan emosi yang sesuai dengan prinsip-prinsip al-Quran. Yang
pertama adalah model Displacement, yakni dengan cara mengalihkan atau
menyalurkan ketegangan emosi pada obyek lain seperti Dzikrullah, Kedua,
adalah model Cognitive adjusment (model pengalihan kognisi) seperti atribusi
positif (Husn al-Zhann). Ketiga, model Coping, yaitu dengan menerima atau
menjalani segala hal yang terjadi dalam hidup, seperti sabar. Keempat, yaitu
model lain-lain seperti Regresi, yaitu salah satu bentuk mekanisme pertahanan
diri dengan cara mundur dari perkembangan yang lebih tinggi ke yang lebih
rendah. Dalam konteks Al-Qur’an, taubat adalah salah satu dari bentuk
regresi, yaitu kembali dari pelanggaran (maksiat) ke fitrah kesucian manusia.
(Selain itu ada lagi Represi dan Relaksasi. 37
Berangkat dari problem tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji
lebih jauh bagaimana Allah SWT mengambarkan keadaan-keadaan emosional
serta bagaimana cara yang diajarkan Allah SWT untuk mengendalikan emosi
dalam surat Yūsuf.
Batasan Masalah
Berdasarkan pada deskripsi latar belakang di atas, tampak bahwa
emosi merupakan bagian dari potensi jiwa yang dimiliki manusia. Dalam AlQur’an, ayat-ayat yang membicarakan tentang potensi manusia pun juga
36

M. Darwis Hude, Op.cit.h.ix

37

Ibid., h.264, 270, 278.
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sangat beragam, dalam surat Yūsuf sendiri telah banyak Allah SWT
gambarakan bagaimana keadaan-keadaan emosi, meliputi emosi primer dan
sekunder, baik yang berdampak positif atau negatif. seperti emosi marah,
emosi senang, emosi takut dan emosi sedih. Selain menggambarkan berbagai
bentuk-bentuk emosi, Allah SWT juga mengajarkan bagaimana cara
mengendalikan emosi tersebut.
Bahkan surat Yūsuf secara lebih luas lagi memuat konsep-konsep
psikologi yang humanis. Maka dari itu penulis hendak membatasi penelitiaan
ini hanya kepada emosi primer yang ada dalam surat Yūsuf ayat 13, 16, 77,
83, 84, 86 dan 99.

           
 
Dia Ya’qūb berkata: "Sesungguhnya kepergian kamu bersama Yūsuf amat
menyedihkanku dan aku khawatir kalau-kalau dia dimakan serigala, sedang
kamu lengah dari padanya. 38

    
Kemudian mereka datang kepada ayah mereka di sore hari sambil menangis. 39

           


38

Al-Hikmah, Al-Qur’an dan TerjemahnyaI, diterjemahkan Oleh Penyelenggara
Pentrjemah Al-Qur’an dan disempurnakan Oleh lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an, (Bandung:
Diponegoro, 2014), cet, 10, h. 236.
39

Ibid., h. 237.
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Dan Ya’qūb berpaling dari mereka (anak-anaknya) seraya berkata: "Aduhai
duka citaku terhadap Yūsuf", dan kedua matanya menjadi putih karena
kesedihan. Dia diam menahan amarah (terhadap anak-anaknya). 40

               
           
Mereka berkata: Jika ia mencuri, maka sungguh, sebelum itu saudaranya pun
pernah pula mencuri. Maka Yūsuf menyembunyikan kejengkelan dalam
hatinya, dan tidak ditampakkan kepada mereka. Dia berkata (dalam hatinya):
kedudukanmu justru lebih buruk, dan Allah SWT Maha Mengetahui apa yang
kamu terangkan.41

            
 
Maka tatkala mereka masuk ke (tempat) Yūsuf, dia merangkul (dan
menyiapkan tempat untuk) kedua orang tuanya seraya berkata. "Masuklah
kamu ke negeri Mesir, insya Allah SWT dalam keadaan aman". 42

              
      
Maka ketika telah tiba pembawa kabar gembira itu, maka diusapkan baju
gamis itu ke wajah Ya’qūb, lalu dia dapat melihat kembali. Dan Ya’qūb
berkata: "Bukankah telah aku katakan kepadamu, bahwa aku mengetahui dari
Allah SWT apa yang kamu tidak ketahui".43

40

Ibid., h. 245.

41

Ibid., h. 244.

42

Ibid., h. 247.

43

Ibid., h. 247.
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Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian dan pemaparan latar belakang di atas maka
rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini berfokus kepada beberapa
hal pokok yakni:
1. Bagaimana manajemen emosi yang diajarkan Allah SWT dalam
mengendalikan emosi dalam surat Yūsuf ?
2. Apa saja hikmah manajemen emosi yang ada dalam surat Yūsuf?
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian
Tujuan penelitian adalah berisi tentang tujuan dan hasil-hasil yang
akan dicapai melalui penelitian, sedangkan manfaat penelitian adalah
penjelasan tentang manfaat dan dampak dari hasil penelitian. 44 Dari beberapa
permasalahan di atas penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:
1.

Mengetahui bagaimana manajemen emosi yang diajarkan Allah SWT
dalam surat Yūsuf?

2.

Mengetahui apa saja hikmah manajemen emosi yang ada dalam surat
Yūsuf?

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Menambah khazanah keilmuan dalam studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir
terutama yang berkiatan dengan tafsir tematik.
2. Penelitian ini diharapkan menjadi contoh untuk penelitian-penelitian
berikutnya yang kemudian dikembangkan ke beberapa topik lainya.

44

Sidi Ritaudi, Muhammad Ikbal, Sudarman, Pedoman Penulisan Karya Ilmiayah
Mahasiswa, (Institute Agama Islam Negri Raden Intan Lampung , 2013/2014), h. 14.
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3. Memberi pemahaman terhadap mayoritas masyarakat yang selama ini
masih menganggap bahwa yang dinamakan emosi hanyalah sikap marah.
4. Penelitian ini diharapkan juga dapat berguna baik untuk kepentingan
akademis maupun masyarakat luas terutama kaum muslimin. Selain itu
diharapkan pula, dapat membatu usaha pemahaman, penghayatan serta
pengamalan ajaran dan nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Qur’an.
Oleh sebab itu kajian semacam ini sangat diperlukan sebagai bahan bacaan
dan renungan umat Islam, sehingga nantinya diharapkan akan terbentuk
masyarakat yang mampu mengamalkan nilai-nilai luhur yang terkandung
dalam Al-Qur’an pada kehidupan sehari-hari terutama yang berkaitan
dengan kehidupan emosional manusia.
E. Metode Penelitian
Metode penelitian merupakan aspek yang paling penting dalam
melakukan penelitian ilmiah. Penelitian diartikan sebagai pemeriksaan,
penyelidikan, atau penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan
objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis
untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum atau juga dapat diartikan
sebagai pemeriksaan dengan teliti, mengusut dengan cermat atau menelaah
dengan sungguh-sungguh. 45 Peneliti akan menjelaskan hal-hal yang berkaitan
dengan penelitian ini, yakni sebagai berikut:

45

Irawan Soehartono, Metodologi Penelitian Sosial (Suatu Teknik Penelitian Bidang
Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya), (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), cet. I, h. 1.
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1. Jenis Penelitian
Penelitian termasuk dalam jenis penelitian pustaka (library
research) yaitu penelitian yang menitik beratkan kepada literatur dengan
cara menganalisa muatan isi dari literatur-literatur yang terkait dengan
penelitian baik dari sumber data primer maupun skunder.46
2. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yakni menuturkan,
menggambarkan dan mengklasifikasikan data secara obyektif data yang
dikaji sekaligus menginterpretasikan dan menganalisa data. 47 Dalam hal
ini, penulis berusaha menggambarkan obyek penelitian yaitu kajian atas
manajemen emosi dalam surat Yūsuf.
3. Sumber Data
Sumber data dalam penelitian ini, penulis akan mengunakan dua
sumber penelitian:
a. Sumber Data Primer
Data primer yang disajikan adalah segala literatur yang berkaitan
langsung dengan pokok kajian. Dalam penelitian ini data primer yang
penulis gunakan adalah kitab-kitab tafsir yang didalamnya berhubungan
dengan penelitian penulis, diantaranya adalah kitab Tafsir Al-Azar karya
Hamka dan Tafsir psikologi karangan Fuad Al-Aris, Latha’f Al-Tafsir Min

46
47

Sutrisno Hadi, Metodelogi research, (Yogyakarta: Andi Offset, 1994), h. 3.

Kholid Narbuko, Abu Achmadi, Metodologi Penelitian (Jakarta: Bumi Aksa, 2001),
Cet. 3, h. 44.
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Surah Yūsuf, yang diterjemah oleh Fauzi Bahrezi, dengan Judul, Pelajaran
Hidup Surah Yūsuf .
b. Data Skunder
Data sekunder adalah berupa referensi-referensi yang secara tidak
langsung berkaitan dengan tema manajemen emosi dalam Al-Qur’an. Data
skunder yang penulis gunakan adalah buku-buku yang memberikan
informasi yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini, salah satunya
adalah bukunya M. Darwis hude, Emosi, Penjelasan Religio Psikologi
Tentang Emosi Manusia Di Dalam Al-Qur’an guna untuk mendukung dan
melengkapi analisis.
4. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data merupakan aktifitas yang dilakukan
guna mendapatkan informasi yang diperlukan dalam rangka mencapai
tujuan dari suatu penelitian.48
Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian yang bersifat
pustaka, maka penulis menggunakan teknis dokumentasi, yaitu metode
pengumpulan data dengan cara mencari data mengenai hal-hal atau
vairiabel yang berupa catatan, artikel, buku, majalah, agenda, surat kabar
dan lain-lain. 49
Al-Qur’an tidak menyebutkan kosakata yang spesifik berdenotasi
emosi, maka dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dengan
cara melihat secara langsung bagaimana prilaku emosi dalam surat Yūsuf

42.

48

W. Gulo, Metodologi Penelitian, ( Jakarta: Grasindo, 2005), h. 110.

49

M. Ali, Penelitian Pendidikan, Prosedur dan Strategi, ( Bandung: Angkasa, 1984), h.
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berdasarkan maknanya, dengan berlandaskan referensi-referensi yang
sesuai dengan tema penelitian, baik dari kitab-kitab tafsir, buku, atu karya
ilmiah yang lain.
5. Metode Analisa Data
Metode analisis adalah penyelidikan terhadap data-data yang
diperoleh dari hasil penelitian.50 Sedangkan analisa data menurut Patton,
adalah suatu proses mengatur urutan data, mengorganisasikan kesuatu pola
kategori dan satuan uraian dasar. Setelah itu memahami, menafsirkan dan
interpretasi data.51
Dalam penelitian ini data yang dihasilkan adalah berupa data
deskriptif. Oleh karena itu dapat dianalisa dengan metode sebagai berikut:
1. Content Analisis
Content Analisis adalah metode analisa tentang isi pesan suatu
komunikasi. Yakni isi atau pesan dari sumber-sumber data yang telah
diperoleh oleh peneliti. 52 Peneliti berusaha mengungkap hal-hal yang
berkaitan dengan tujuan penelitian, yakni dengan menelaah dan
menganalisis isi kandungan ayat-ayat yang berkenaan dengan
manajemen emosi dalam surat Yūsuf.

2. Metode Interpretasi
Metode Interpretasi adalah menafsirkan, membuat tafsiran

50

Anas Sujdono, Teknik Aevaluasi Pendidikan Suatu Pengantar (Yokyakarta: UDRama,
1996), h. 30.
51

Sebagaiamana yang dikutip oleh Kaelan, dalam bukunya Metode Penelitian Kualitatif
Bidang Filsafat, (Yogyakarta: Paradigma, 2005), Cet. I, h. 68.
52

Noeng Muhadjir, Metode Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: RakeSarasin, 1998), 49.
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namun yang tidak bersifat subjektif melainkan harus bertumpu pada
evidensi objektif, untuk mencapai kebenaran otentik. 53 Peneliti
menafsirkan berdasarkan data-data objektif yang telah dipahami,
sehingga dengan demikian peneliti dapat mendapatkan hasil
penelitian dengan pemahaman yang objektif mengenai materi yang
peneliti teliti.
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penafsiran
tematik,

karena

mengkaji suatu

tema

dalam sebuah

surat.

Sebagaimana pendapat Quraish Shihab dalam bukunya wawasan AlQur’an, beliau mengatakan bahwa metode tematik selain mengkaji
suatu tema dalam ayat-ayat yang terdapat dalam keseluruhan AlQur’an, juga menyajikan kotak yang berisi pesan-pesan Al-Qur’an
yang terdapat dalam ayat-ayat yang terangkum dalam satu surat. 54
3. Pendekatan psikologi (emosional)
Pendekatan

emosional

digunakan

untuk

membangun

penghayatan (efektif) sikap dan kepribadian yang dihasilkan dari
pengetahuan yang dipelajarinya.55
6. Metode Penyimpulan
Untuk memperoleh kesimpulan yang akurat atau paling tidak
mendekati kebenaran, maka peneliti menggunakan alur pemikiran metode
deduktif, yakni suatu pola pemahaman yang dimulai dengan mengambil
53

M.Baharudin, Dasar-dasar Filsafat, (Lampung: Harakindo Publishing, 2013), h. 50.

54

Quraish Shihab, Wawasan Al-Quran, Tafsir Tematik Atas Berbagai Persoalan
Umat, ( Bandung: Mizan, 2013), h. xiii.
55

Abuddin nata,metodologi studi Islam, (Jakarta: rajawali pres, 2011), Cet. 18, h. 193.
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kaidah-kaidah yang bersifat umum,

untuk mendapatkan kesimpulan

pengetahuan yang bersifat khusus.56 Hal ini berarti, peneliti menyimpulkan
secara khusus bagaimana manajemen emosi yang diajarkan Allah dalam
surat Yūsuf .
F. Tinjauan Pustaka
Untuk menghasilkan suatu penelitian yang komprehensif, dan tidak
adanya pengulangan dalam penelitian, maka sebelumnya dilakukan sebuah pra
penelitian terhadap objek penelitian ini, yaitu yang berkaitan dengan
Manajemen emosi dalam Al-Qur’an.
Adapun penelitian yang terkait dengan pokok pembahasan yang
penulis kaji diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Muhammad
Nabil Kadzim, dalam bukunya Seni Menejemen Emosi buku ini menjelaskan
tentang bagaimana cara mengendalikan emosi, namun dalam buku ini penulis
hanya membahas tentang pengendalian emosi marah. Disini dijelaskan bahwa
bentuk keistimewaan dapat remuk oleh gejolak emosi (Al-Ghadlab) dimana
pemiliknya akan kehilangan kestabilan dalam tutur sapa juga tingkah lakunya,
karena amarah adalah api yang dapat membakar tempatnya, memanggang
siapapun di sekelilingnya dan menghancurkan kekuatan pemiliknya, maka
orang yang paling hebat, adalah orang yang sanggup mengontrol diri saat ia
dilanda emosi. 57

56

Kaelan, Kaelan, Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat, (Yogyakarta: Paradigma,
2005), Cet. I, h. 27.
57

Muhammad Nabil Kadzim, Seni Menejemen Emosi, Diterjemahkan Oleh Dares
Karonji, (Solo: Abyan, 2008), cet. 1, h. 15.
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Fuad Al-Aris, dalam bukunya Lathâ’f Al-Tafsîr Min Sûrah Yûsuf, yang
diterjemah oleh Fauzi Bahrezi, dengan Judul, Pelajaran Hidup Surah Yūsuf
Buku ini membahas dengan cara sistematis, ayat demi ayat, seraya
mencermati keindahan dan kekayaan, dalam buku ini juga dijelaskan berbagai
rambu dan kosep psikologis yang berguna untuk mengatur prilaku kita dalam
kehidupan sehari-hari didunia dan sekaligus menentukan akhir perjalanan kita
di kehidupan akhirat.58
Muslih Muhammad dalam bukunya yang berjudul Al-‘Ilâj Al-Qur’anî
yang diterjemahkan kedalam bahasa indonesia dengan judul Kecerdasan
Emosi Menurut Al-Qur’an. Buku tersebut membahas tentang kiat-kiat
mengelola emosi, khususnya menyikapi emosi negatif dalam diri manusia
yakni kecendrungan pada gila harta, wanita, jabatan serta sifat-sifat buruk
lainnya. Bahasan buku ini lebih menekankan pada kiat-kiat untuk menjauhi
sifat-sifat buruk manusia yang condong pada materi. Dan juga menjelaskan
bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut.59
Aidh Al-Qarni, dalam bukunya La Tahzan dalam buku ini dijelaskan
bahwa kita harus mengendalikan emosi dengan model Cognitive adjusment
sebagaimana seruan penulis pada kita dalam pengantarnya, Buku ini akan
mengatakan kepada

58
59

Anda

"Bergembiralah dan berbahagialah!" atau

Fuad Al-Aris, Op. Cit., h. 10.

Muslih Muhammad, Kecerdasan Emosi Menurut Al-Qur’an Tejemah. Emiel Threeska
(Jakarta:Akbar Media Eka Sarana, 2010). h. XI.
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"Optimislah dan tenanglah!" Bahkan, mungkin pula ia akan berkata, "Jalani
hidup ini apa adanya dengan penuh ketulusan dan keriangan!"60
M. Darwis Hude, dalam bukunya Emosi, Penjelasan Religio Psikologi
Tentang Emosi Manusia Di Dalam Al-Qur’an. Dalam buku ini membahas
tema emosi manusia yang diperbincangkan oleh Al-Qur’an dengan
mendasarkan analisisnya pada penelitian psikologi, pembahasan ini dilatar
belakangi oleh sebuah asumsi dasar bahwa ada konvergensi kebenaran antara
fenomena alam dan informasi profetik (antara ayat kauniyah dengan
qauliyah)61
Ziya Ulhaqi, dalam Skiripsinya Kecerdasan Emosional Dalam AlQur’an. Dalam skiripsi ini pembahasan beliau hanya berfokus pada emosi
marah saja, yang dilihat melalui tafsir al -Misbah dan tafsir Ibnu Katsir, dan
yang dikajipun hanya tiga ayat, yaitu Q.S. al-Imran: 143, Q.S. al-A’raf: 154,
dan Q.S. asy-Syura:37.62
Dari bahan pustaka tersebut terlihat adanaya perbedaan baik objek
ataupun ruang lingkup kajian dengan penelitian skripsi ini, dan sejauh
penelusuran penulis tidak ada satupun secara spesifik membahas tentang
Manajemen Emosi Dalam Al-Qur’an (Kajian Surat Yūsuf), oleh karena itu
dapat diyakini tidak akan pernah terjadi pengulangan penelitian terdahulu
dengan adanya penelitian akademis ini.

60

Aidh al-Qarni, La Tahzan, diterjemahkan oleh Samson Rahman, (-Jakarta: Qisthi Press,
2004), Cet. 15, h. XII.
61

62

M. Darwis Hude, Op. Cit., h. 10.

Ziya Ulhaqi, “Kecerdasan Emosional Dalam Al-Qur’an”, (Skripsi Program Sarjana
Ilmu Hadis IAIN Raden Intan, Lampung, 2016), h.3.
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G. Sitematika Pembahasan
Sistematika

pembahasan

ditampilkan

sebagai

upaya

untuk

memudahkan para pembaca dalam menikmati alur pembahasan yang disajikan
dari penelitian tersebut. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini adalah
sebagai berikut:
Bab pertama adalah pendahuluan, bab ini merupakan kerangka dasar
dari sebuah penelitian. Dalam bab ini akan dibahas tentang langkah-langkah
yang ditempuh dalam penulisan skripsi, meliputi; latar belakang masalah,
rumusan masalah, penegasan judul, alasan memilih judul, tujuan penelitian,
manfaat penelitian, metode penelitian yang mencakup, jenis penelitian,
pengumpulan data, sumber data, analisis data dan dirangkai dengan
sistematika pembahasan.
Bab kedua adalah landasan teori, yang bertujuan menjelaskan
gambaran secara umum mengenai manajemen emosi. Dalam bab ini akan
dibahas tentang emosi dalam kehidupan manusia, yang meliputi definisi
emosi,

macam-macam

emosi,

sebab-sebab

timbulnya

emosi,

serta

pengendalian emosi.
Bab ketiga adalah penyajian data, Bab ini memaparkan secara lengkap
data-data hasil obyek penelitian yang menjadi konsentrasi penelitian, yang
berisikan gambaran secara umum dan penafsiran ayat-ayat yang berkaitan
dengan emosi dalam surat Yūsuf.
Bab keempat adalah analisa data. Bab ini merupakan pembahasan dan
analisis pokok masalah yang menjadi aspek kajian yaitu manajemen emosi
yang di ajarkan oleh Allah SWT dalam surat Yūsuf.
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Bab kelima adalah penutup. Dalam bab ini berisikan kesimpulan, saran
dan kritik sekaligus jawaban atas permasalahan yang sedang dibahas dalam
skripsi ini yaitu apa bentuk-bentuk emosi yang berada dalam surat Yūsuf dan
bagaimana cara pengendaliannya.
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BAB II
EMOSI DALAM KEHIDUPAN MANUSIA
A. EMOSI
1. Pengertian Emosi
Emosi sering kali disebut dalam kehidupan sehari-hari, namun
tidak jarang kita salah menggunakan istilah emosi itu. Kebanyakan orang
menggunakan atau menyebut istilah emosi hanya ketika berhubungan
dengan perasaan marah dan benci. Namun sesungguhnya istilah emosi itu
sangat beragam maknanya, mencakup segala keadaan perasaan. Secara
etimologi Emosi berasal dari kata “emetus” atau “emouere” yang artinya
mencerca (to still up) yaitu suatu yang mendorong terhadap sesuatu.63
Dalam kamus psikologi kata emosi (emotion) berasal dari bahasa latin
emovere

yang

diterjemahkan

sebagai

bergerak,

menyenangkan,

mengendalikan, atau mengatasi. 64 Menurut English and English emosi
adalah a complex feeling state accompanied by charecteristic motor and
glandular actirities (sesuatu keadaan perasaan yang kompleks yang
disertai karakteristik kegiatan kelenjar dan motoris) 65
Menurut Oxford English Dictionary, emosi adalah, strong feeling
deriving from one's circumstances mood. 66 Yaitu suatu perasaan yang
63

E. Usman Effendi, Juhaya S. Praja, Pengantar Psikologi, (Bandung: Angkasa, 1993), h.

79.
64

Arthur Reber, Emily Reber, Kamus Psikologi, Diterjemahkan Oleh Yudi Santoso,
(Yogyakarta Pustaka pelajar, 2010), Cet.1, h. 312.
65

Yurdik Jahja, Psikologi Perkembangan, (Jakarta: Kencana Perdana, 2012), cet.2,

h.188.
66

Angus Stevenson, Oxford English Dictionary, (Oxford university press: 2010), h. 574.
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kuat, yang berasal dari keadaan jiwa seseorang. Sedangkan dalam Kamus
Besar Bahasa Indonesia emosi adalah luapan perasaan yang berkembang
dan surut dalam waktu singkat.67
Menurut Zikri Neni Iska, emosi adalah setiap keadaan diri
seseorang yang disertai dengan warna yang efektif, baik pada tingkat yang
lemah maupun pada tingkat yang kuat.68
Daniel Goleman mengatakan bahwa emosi merupakan pergulatan
pikiran, perasaan, nafsu, keadaan mental yang meluap-luap. Emosi disini
juga merupakan keadaan biologis dan psikologis dan serangkaian
kecenderungan yang ada pada setiap diri manusia dalam hampir dan setiap
tindakan manusia didorong oleh adanya emosi tersebut, emosi pada
dasarnya adalah dorongan untuk bertindak, rencana seketika untuk
mengatasi masalah yang telah ditanamkan secara berangsur-angsur oleh
evolusi.69
Ahli psikologi memandang manusia adalah makhluk yang secara
alami memiliki emosi. Menurut James, emosi adalah keadan jiwa yang
menampakkan diri dengan suatu perubahan yang kegiatan atau jelas pada

67

Departemen Pendidikan dan
(Jakarta:Balai Pustaka, 1994), h. 201.
68

Kebudayaan,

Kamus Besar Bahasa Indonesia,

Zikri Neni Iska, Psikologi pengantar pemahaman diri dan lingkungan, (Jakarta:Kizi

Brother’s, 2006), h.104.
69

Daniel goleman, kecerdasan Emosional, diterjemahkan Oleh, T hermaya (Jakarta:
Gramedia Pustaka Utama, 1997), h.7.
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tubuh. Emosi setiap orang adalah mencerminkan keadaan jiwanya, yang
akan tampak secara nyata pada perubahan jasmaninya. 70
Dari berbagai definisi mengenai emosi di atas maka dapat kita
ketahui bahwa emosi bukan hanya sikap atau perbuatan yang berhubungan
dengan kemarahan, seperti yang diketahui oleh mayoritas masyarakat.
Namun emosi adalah segala bentuk perbuatan atau tingkah laku yang
berasal dari jiwa yang kemudian dapat kita ketahui melalui ekspresi
keadaan jasmani.
2. Teori Teori Emosi
a. Teori Emosi James-Lange
Menurut teori James Lange emosi adalah hasil persepsi tentang
seseorang terhadap perubahan-perubahan yang terjadi pada tubuh
sebagai respon terhadap berbagai rangsangan yang datang dari luar. 71
Contohnya seperti ketika seseorang melihat singa, reaksinya
adalah peredaran darah semakin cepat karena denyut jantung semakin
cepat, paru-paru lebih cepat memompa udara, dan sebagainya. Responrespon tubuh ini kemudian dipersepsikan dan timbullah rasa takut.
Rasa takut yang timbul itu dikarenakan oleh hasil pengalaman dan
proses belajar. Orang yang bersangkutan telah mengetahui bahwa

70

Triantoro Safaria dan Nofrans Eka Saputra, Manajemen Emosi, (Jakarta: Bumi Aksara,
2009), h.11.
71

Sebagaimana Yang Dikutip Oleh, M. Darwis Hude, dalam bukunya, Emosi
Penjelajahan Religio-psikologis Tentang Emosi Manusia Di dalam Al-Qur’an, (Jakarta: Erlangga,
2006), h. 55.
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harimau adalah makhluk yang berbahaya, karena itu debaran jantung
dipersepsikan sebagai takut.72
b. Teori Cannon-Bard
Teori yang dikemukakan oleh Walter B. Cannon menyebutkan
bahwa emosi bergantung pada aktivitas dari otak bagian bawah. Teori
ini dikemukakan oleh Cannon atas dasar penelitian dari Bard. 73
Teori ini berbeda justru berlawanan dengan teori yang
dikemukakan oleh James-Lange, yaitu bahwa emosi tidak bergantung
pada gejala kejasmanian, atau reaksi jasmani bukan merupakan dasar
dari emosi, tetapi emosi justru bergantung pada aktivitas otak atau
aktivitas sentral. Karena itu teori ini juga sering disebut teori Sentral. 74
jadi individu mengalami emosi terlebih dahulu baru kemudian
mengalami perubahan-perubahan fisiknya.
c. Teori Schachter-Singer
Teori ini biasa disebut dengan “Teori Emosi Dua-Faktor”
Schachter-Singer dikenal sebagai teori yang paling klasik yang
berorientasi pada rangsangan. Reaksi fisiologik dapat saja sama (hati
berdebar, tekanan darah naik, nafas bertambah cepat, adrenalin
dialirkan dalam darah, dan sebagainya), namun jika rangsangannya
menyenangkan maka emosi

72

yang timbul

dinamakan senang.

Ibid

73

Sebagaimana Yang Dikutip, Bimo Walgito, Dalam Bukunya, Pengantar Psikologi
Umum, (Yogyakarta: Andi Offset, 1980), h. 213.
74

. Ibid
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Sebaliknya, jika rangsangannya membahayakan maka emosi yang
timbul dinamakan takut.75
d. Teori Emergency Cannon
Cannon dalam teorinya menyatakan bahwa karena gejolak
emosi itu menyiapkan seseorang untuk mengatasi keadaan yang
genting, orang-orang primitif yang membuat respon semacam itu bisa
surveiv dalam hidupnya. Teori ini menyebutkan, emosi sebagai
pengalaman subjektif psikologik timbul bersama-sama dengan reaksi
fisiologik. Hati berdebar, tekanan darah naik, nafas bertambah cepat,
adrenalin dialirkan dalam darah, dan sebagainya. 76
3. Macam-Macam Emosi
a. Dilihat Dari Asalnya
Pada dasarnya emosi manusia bisa dibagi menjadi dua yaitu,
emosi primer dan emosi skunder, dalam pengertianya emosi primer
adalah emosi dasar yang dianggap terberi secara biologis. Emosi ini
telah terbentuk sejak awal kelahiran, yaitu emosi senang, emosi sedih,
emosi marah dan emosi takut.77 Sedangkan emosi skunder adalah
emosi yang lebih kompleks dibanding emosi primer, yaitu emosi yang
mengandung

kesadaran

diri

atau

evaluasi

diri,

sehingga

pertumbuhanya tergantung pada perkembangan kognitif seseorang.

75

Alex sobur, psikologi umum dalam lintasan sejarah, (Bandung: Cv Pustaka Setia,
2003), h. 401.
76
77

Ibid., h. 401-404.

Sebagaimana Yang Dikutip Oleh, Aliah B. Purwakania Hasan, Dalam Bukunya,
psikologi Perkembangan Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h.163.
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Berbagai emosi skunder seperti emosi malu, iri hati, dengki, sombong,
angkuh, bangga, kagum, takjub, cinta, benci, bingung, terhina, sesal
dan lain-lain. 78
1) Emosi Senang Atau Bahagia
Emosi senang atau bahagia umumnya didefinisikan sebagai
segala sesuatu yang membuat kebahagiaan dalam hidup.79
Dalam bahasa Arab Bahagia atau senang dikenal dengan
istilah Basyira atau fariha. Kata fariha ini didefnisikan oleh
Baghawi sebagai berikut:
80

 ﻟﺬة ﻓﻲ اﻟﻘﻠﺐ ﺑﻨﻴﻞ اﻟﻤﺸﺘﻬﻰ:واﻟﻔﺮح

Secara sederhana dapat didefinisikan bahwa kegembiraan
adalah keadaan hati saat merasakan kenikmatan atau kepuasan
setelah memperoleh apa yang dinginkan.
Namun perlu digaris bawahi bahwa kesenangan tidak selalu
bermakna positif karena senang atau bahagia yang berlebihan juga
dilarang. Ukuranya adalah ketika suatu emosi bahagia yang
dirasakan itu telah menjadikan diri lupa kepada Allah SWT.81
Kebahagiaan dalam bahasa Yunani di kenal dengan istilah
eudaimonia yang memiliki arti kebahagiaan. Kata ini terdiri dari
dua suku kata “en” (“baik”, “bagus”) dan “daimon” (“roh, dewa,
78
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kekuatan batin”). Kendati demikian, kata kebahagiaan dalam
bahasa Indonesia tersebut masih belum cukup kokoh untuk
menjelaskan maksud pengertian asli dari kata Yunani tersebut.82
Eudaimonisme adalah pandangan hidup yang menganggap
kebahagiaan sebagai tujuan segala tindak-tanduk manusia. Dalam
eudaimonisme, pencarian kebahagiaan menjadi prinsip yang paling
dasariah. Kebahagiaan yang dimaksud bukan hanya terbatas
kepada perasaan subjektif seperti senang atau gembira sebagai
aspek emosional, melainkan lebih mendalam dan objektif
menyangkut pengembangan selurah aspek kemanusiaan suatu
individu (aspek moral, sosial, emosional, rohani). 83
Sesuatu hal yang akan menjadi pembeda pada setiap
individu adalah penyebab dari kebahagiaan itu. Di sini berlakulah
nilai subjektifitas. Ada yang menemukan kebahagian dari
terpenuhinya kebutuhan materi. Seperti halnya banyak harta,
memiliki tahta, jabatan dan pangkat. Sebagian lain dapat merasa
bahagia hanya dengan terpenuhinya kebutuhan rohani, seperti
halnya membantu orang lain, melaksanakan aktifitas yang
menyenangkan dan nyaman. Oleh sebab itu ukuran kebahagian
pada setiap orang tidaklah sama. 84
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2) Emosi Sedih
Istilah sedih dalam bahasa arab adalah Hazina lawan dari
kata Fariha yang bermakna gembira.85 Kesedihan merupakan suatu
emosi yang dapat menyebabkan pemberhentian sebuah gerakan
atau suatu perjalanan kepada cita-cita yang sedang menjadi tujuan,
karena kesedihan tidak ada sama sekali kemaslahatanya bagi hati. 86
Aidh al-Qarni, dalam bukunya La Tahzan mengatakan Bersedih
Tak Diajarkan Syariat dan Tak Bermanfaat. Bersedih itu hanya
akan memadamkan kobaran api semangat, meredakan tekad, dan
membekukan jiwa. Dan kesedihan itu ibarat penyakit demam yang
membuat tubuh menjadi lemas tak berdaya. 87 Mengapa demikian,
tak

lain,

karena

kesedihan

hanya

memiliki

daya

yang

menghentikan dan bukan menggerakkan. Dan itu artinya sama
sekali tidak bermanfaat bagi hati. Bahkan, kesedihan merupakan
satu hal yang paling disenangi setan. Maka dari itu, setan selalu
berupaya agar seorang hamba bersedih untuk menghentikan setiap
langkah dan niat baiknya. 88
Banyak hal yang menyebabkan kesediahan bagi setiap
insan, seperti halnya saat menglami kegagalan, kehilangan
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pekerjaan, kehilangan seseorang yang paling dicintainya. Dan lain
sebagainya.
3) Emosi Marah
Salah satu emosi yang sulit diatasi adalah rasa marah.
Seringkali rasa marah yang dipendam menimbulkan tekanan psikis
yang lebih berat. Rasa marah yang terus bergejolak akan
menimbulkan suasana hati yang tidak nyaman, sensitif, dan tidak
mengenakkan. Sering kali rasa marah dilampiaskan dengan caracara yang negativ, seperti membanting barang-barang, berteriakteriak, dan melakukan tindakan kekerasan.89
Albin mengungkapkan bahwa rasa marah merupakan emosi
yang sangat sukar bagi setiap orang, baik dalam hal menerima
ataupun untuk mengungkapkannya. Rasa marah menunjukkan
bahwa suasana perasaan tersinggung oleh seseorang atau sesuatu
sudah tidak baik.90
Novaco mengemukakan bahwa amarah bisa dipahami
sebagai reaksi tekanan perasaan.91 Yang dapat dipahami maksud
mereka pada dasarnya adalah bahwa emosi marah akan muncul
saat seseorang berada dalam kondisi dan situasi yang membuat
kenyamananya terganggu.
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Analisis Berkowitz lebih jauh lagi. Ia berpandangan bahwa
bukan tekanan eksternal itu sendiri, melainkan perasaan negative
yang ditimbulkan oleh tekanan itulah yang menghasilkan
kecenderungan agresif dan marah. Semakin banyak adanya
perasaan negative, semakin kuat pula dorongan agresi yang
dihasilkan. Kalau seseorang telah diliputi emosi marah, maka
seluruh ketidak baikan bisa diundang untuk masuk ke dalam
dirinya dengan semudah mungkin. Dengan demikian ia akan
berkata-kata

kasar

dan

mungkin

juga

bertindak

dengan

kekerasan.92
Contohnya adalah saat seorang anak yang keinginannya
tidak dipenuhi

oleh orang tuanya akan tersulut emosi marah.

Kemarahanya terlihat dengan perbuatanya atau sikapnya seperti
menangis, berteriak, menendang, dan bergulung-gulung dilantai.

4) Emosi Takut
Emosi takut dapat diartikan sebagai gerak meninggalkan
sumber. Dilihat secara objektif, rasa takut memiliki segi negatif,
yaitu bersifat menggelorakan dan menimbulkan perasaan-perasaan
dan gejala tubuh yang menegangkan, juga ada segi positifnya
reaksi yang timbul di dalam individu, lalu menggerakkan individu
92

Sebagaimana Yang Dikutip Oleh, Rachmat Ramadhana al-Banjari,Dalam Bukunya
Psikologi Iblis, DIVA Press, (Jogjakarta: 2007), h. 58.
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untuk melindungi diri terhadap rangsangan atau bahaya dari luar,
menjauhkan diri dari mala bahaya yang dapat menjadikan diri
terluka.93
b. Dilihat Dari Dampaknya
Dari dua emosi primer dan skunder yang telah disebutkan
diatas, maka jika dilihat dari dampak yang ditimbulkannnya, emosi
juga dapat di bagi dua, yaitu emosi positif dan emosi negatif. Emosi
positif adalah emosi yang selalu di idamkan oleh semua orang, seperti
bahagia, senang, puas, dan sejenisnya. Sedangkan emosi negatif adalah
emosi yang tidak diharapkan terjadi pada diri seseorang, namun yang
terakhir ini ternyata lebih banyak melilit kehidupan manusia, dan
kebanyakan dipicu oleh konflik dan stres.94
4. Ekspresi Emosi
Sejak dari dulu orang telah menghubungkan antara emosi yang
dialami oleh individu dengan gejala kejasmaniaan. Dengan demikian, pada
waktu itu telah ada pandangan tentang adanya hubungan antara
kejasmaniaan dengan kejiwaan. Misalnya kalau orang sedang mengalami
ketakutan mukanya menjadi pucat, jantungnya berdebar-debar.95
Relasi seperti inilah yang disebut dengan istilah ekspresi emosi,
dengan ekspresi inilah kita dapat mengenali jenis emosi apa yang sedang
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dialami oleh setiap individu. Ekspresi emosi muncul secara spontan dan
seringkali sulit dikontrol atau di tutup-tutupi. Banyak orang secara spontan
berteriak histeris lantaran terkejut, sementara yang lain memegang dada
atau tampak lemas dengan raut muka pucat pasi. 96
Emosi serta ekspresinya telah dimiliki manusia sejak dari awal
kemudian diwariskan secara genetis dan terus berkembang akibat
interaksi-intraksi yang dialami dalam hidupnya. Dalam perspektif Islam,
segala macam emosi dan ekspresinya, diciptakan oleh Allah SWT melalui
ketentuanya, serta bertujuan untuk membentuk manusia-manusia yang
lebih sempurna.97
Ekspresi emosi yang ditunjukan oleh seseorang bisa berbeda akibat
pengaruh kebudayaan, Kineberg pada tahun 1938 menyelidiki literaturliteratur Cina dan mendapatkan berbagai bentuk ekspresi emosi yang
berbeda dengan cara-cara yang ada di dunia Barat. Ekspresi itu antara lain,
menjulurkan lidah kalau keheranan, bertepuk tangan kalau khawatir,
menggaruk telinga dan pipi kalau bahagia. 98
a. Ekspresi Wajah
Ekspresi wajah merupakan ekspresi yang paling mudah dan
paling umum kita kenali manakala seseorang sedang mengalami
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emosi. Wajah murung, merah, mengerut, pucat, atau berseri-seri,
adalah ekspresi yang biasa dikenali dalam kehidupan sehari-hari. 99
Jika seseorang sedang merasa kaget biasanya akan nampak
kerut di dahi, kelopak mata terbuka, mata melotot, dan mulut
terbuka.100
Walaupun telah disebutkan bahwa ekspresi emosi setiap orang
akan berbeda-beda pada setiap kebudayaan yang berkembang
dilingkungan hidupnya, namun melalui ekspresi wajah tetap menjadi
sarana utama untuk kita mudah mengenali emosi apa yang sedang di
alami orang lain.
b. Ekspresi Suara
Secara umum emosi yang dapat mudah dikenali lewat ekspresi
suara adalah, tertawa ketika sedang mengalami emosi bahagia, teriak
ketika sedang mengalami emosi kaget, memaki ketika sedang
mengalami emosi marah.
Penelitian telah membuktikan bahwa ekspresi suara tidak lebih
mudah dipahami dibandingkan dengan ekspresi wajah, karena setiap
orang berbeda pada kebiasaannya. Sebab ada orang yang berteriakteriak namun sebenarnya ia sedang tidak marah. Sebaliknya ada orang
yang sangat marah namun ia hanya diam. Atau diam yang tiba-tiba
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juga belum tentu menandakan kesedihan, melaikan hanya sedang
berkonsentrasi terhadap sumber suara yang sedang di dengarkanya. 101
c. Ekspresi Sikap Dan Tingkah Laku
Sikap adalah kesiapan untuk melakukan sesuatu tindakan
tertentu terhadap sesuatu yang tertentu pula. Orang Islam yang taat
menjalankan keyakinan agamanya dan harusnya demikian ketika
diberitahu bahwa hidangan yang tersedia di meja makan mengandung
bahan yang haram seperti babi atau anjing, maka boleh jadi rasa lapar
hilang seketika. Emosi jijik akan muncul dan tentu saja mengambil
sikap untuk bepuasa dari makan yang tersedia, meskipun aromanya
sangat menggoda selera.102
5. Gambaran Umum Emosi Dalam Al-Qur’an
a. Makna Emosi Dalam Al-Qur’an
Al-Qur’an

tidak

menyebutkan

kosakata

yang

spesifik

berdenotasi emosi, namun ditemukan banyak ayat yang berbicara
tentang prilaku emosi yang ditampilkan dalam berbagai pristiwa
kehidupan. Kata ( ﺷﻌﺮSya’ura ) yang biasanya dianggap dekat artinya
dengan perasaan yang dijumpai berulang-ulang dalam al-Qur’an tidak
dimaknai sebagai emosi103 seperti dalam surat al-Baqarah ayat: 154,
dan al-An’am ayat: 123.

101

Ibid,. h. 51.

102

Ibid.,h. 52.

103

Ibid., h.19.

58

            
 
Dan janganlah kamu mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan
Allah SWT, (mereka) telah mati. Sebenarnya (mereka) hidup, tetapi
kamu tidak menyadarinya. 104

          
     
Dan demikianlah kami jadikan pembesar-pembesar yang jahat. Agar
melakukan tipu daya di negeri itu. Tapi mereka hanya menipu dirinya
sendiri tanpa menyadarinya. 105
Ungkapan emosi manusia di dalam al-Qur’an terkait langsung
dengan prilaku manusia baik sebagai makhluk individu (Fardiyah)
maupun social (Jama’iyah), pada tataran informasi masa lampau, kini
dan masa depan. Karena cakupan (range) perilaku teramat luas, maka
sebaran (Spread) emosipun ikut meluas. Artinya tidak ada satu
pengelompokan emosi A atau B dalam satu klaster ayat (maqra’) atau
surat tertentu)106
Dalam Al-Qur’an banyak membahas tentang emosi primer
yang dimiliki manusia, diantaranya adalah emosi gembira, sedih,
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marah, dan takut.107 Berbagai emosi skunder juga banyak dibahas
dalam al-Qur’an, antara lain yaitu malu, iri hati, dengki, sombong,
angkuh, bangga, kagum, takjub, cinta, benci, bingung, terhina, sesal
dan lain-lain. 108 Ungkapan al-Qur’an tentang emosi manusia
digambarkan langsung bersama pristiwa yang sedang terjadi. 109
b. Beberapa Contoh Ayat Yang Berhubungan Dengan Emosi
1) Surat al-Mutaffifin ayat: 22-24, berkaitan dengan emosi senang

          
   
Sesungguhnya orang yang berbakti itu benar-benar berada dalam
(syurga yang penuh) kenikmatan. Mereka (duduk) di atas dipandipan melepas pandangan. Kamu dapat mengetahui dari wajah
mereka kesenangan hidup yang penuh kenikmatan. 110

2) Surat an-Nahl ayat 58-59, berkaitan dengan emosi marah

         
           
         
Padahal apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan
(kelahiran) anak perempuan, wajahnya menjadi hitam (merah
padam) dan dia sangat marah. Dia bersembunyi dari orang
banyak, disebabkan kabar buruk yang disampaikan kepadanya.
Apakah dia akan memeliharanya dengan (menanggung) kehinaan
107
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ataukah akan membenamkanya kedalam tanah (hidup-hidup)
ingatlah, alangkah buruknya (putusan) yang mereka tetapkan
itu.111
3) Surat at-Taubah ayat: 92, berkaitan dengan emosi sedih

          
         
  
Dan tiadak ada (pula dosa) atas orang-orang yang datang
kepadamu (Muhammad), agar engkau memberi kendaraan
kepada mereka, lalu engkau berkata: "Aku tidak memperoleh
kendaraan untuk membawamu." lalu mereka kembali, sedang
mata mereka bercucuran air mata karena kesedihan, disebabkan
mereka tidak memperoleh apa yang akan mereka infakkan (ikut
perang).112
4) Surat al-Baqarah ayat: 9, berkaitan dengan emosi takut

          
         
Atau seperti (orang yang ditimpa) hujan lebat dari langit yang
disertai kegelapan, petir dan kilat; mereka menyumbat telinga
dengan jarin-jariya, (menghidari) suara petir itu, karena takut
mati. Allah SWT meliputi orang-orang yang kafir. 113
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B. Manajemen Emosi
1. Pengertian Manajemen Emosi
Istilah Manajemen Emosi merupakan gabungan dari dua suku
kata, yaitu manajemen dan emosi. Secara etimologis, kata manajemen
berasal dari Bahasa Inggris, yakni management, yang artinya
pengaturan atau pengelolaan. 114 Sedangkan kata emosi (emotion)
secara etimologi berasal dari bahasa latin emovere yang diterjemahkan
sebagai bergerak, menyenangkan, mengendalikan, atau mengatasi. 115
Menurut English and English emosi adalah sesuatu keadaan perasaan
yang kompleks yang disertai karakteristik kegiatan kelenjar dan
motoris.116
Menelaah dua istilah kata diatas maka manajemen emosi dapat
didefinisikan sebagai pengelolaan, pengendalian atau pengaturan suatu
keadaan perasaan yang kompleks. Pengertian ini sesuai dengan istilah
Emotional Control yang terdapat dalam kamus psikologi, yaitu suatu
usaha untuk mengatur dan menguasai emosi sendiri atau emosi orang
lain. 117
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Pengaturan

emosi

(emotional

regulation)

terdiri

dari

kemampuan untuk mengatur rangsangan (arousal) dalam rangka
beradaptasi dan meraih suatu tujuan secara efektif. 118
James Gross mendefinisikan regulasi emosi sebagai proses
dengan mana kita mempengaruhi emosi yang kita miliki, kapan kita
memilikinya, bagaimana kita mengalami dan mengekspresikannya.119
James Gross nampaknya menekankan bahwa regulasi emosi adalah
sebuah proses, dari mana emosi itu datang, dengan cara seperti apa,
bagaimana kita menerimanya dan mengekspresikanya, kemudian
dengan cara seperti apa kita mengaturnya.
Secara definitif pengertian manajmen emosi bermakna sama
dengan emotional control dan emotional regulation. Tidak ada
kontradiktif antara satu sama lain, karena sejalan dalam tujuanya, yaitu
semacam solusi untuk mengatasi sebuah emosi-emosi yang seringkali
muncul dan mengarahkan kita kepada hal-hal yang negatif.
2. Model Mamanajemen Emosi
M. Darwis Hude, dalam bukunya menyebutkan ada empat
macam cara mengendalikan emosi. 120
a. Model Pengalihan (Displacement)
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Model pengendalian dengan cara ini adalah dengan cara
mengalihkan emosi. Baik dengan cara kartasis, manajemen anggur
asam (rasional) ataupun dzikrullah.
1) Kartasis adalah suatu istilah yang mengacu pada pelampiasan
emosi atau membawanya ke luar dari keadaan seseorang, dan
dalam banyak hal bermanfaat mengurangi agresi, kekuatan,
atau kecemasan.
2) Manajemen ‘Anggur Asam’ (Rasionalisasi)

Manajemen ‘anggur asam’ adalah sebuah istilah yang
digunakan untuk menunjuk proses pengalihan dari suatu tujuan
yang tak tercapai kepada bentuk lain yang diciptakan di dalam
persepsi. Manajemen ‘anggur asam’ ini kerap dipraktikan
secara intens oleh kaum sufi, khususnya ketika sesuatu gagal
dicapai atau hal ‘negatif’ menimpa. Ketika tersandung batu dan
membuat

kakinya

berdarah,

seorang

sufi

biasanya

menenangkan diri dengan berpersepsi bahwa Allah SWT
hendak mengeluarkan darah haram dari tubuhnya. Tidak ada
emosi marah meledak-ledak atau sumpah serapah seraya
membanting batu yang menyebabkan ia terluka.
3) Dzikrullah

Dzikrullah (mengingat Allah SWT) merupakan salah
satu model pengalihan dari masalah yang dihadapi. Dengan
mengingat Allah SWT dalam wujud kalimat thayyibah, wirid,
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do’a, dan tilawah al-Qur’an hati akan merasa tentram dalam
menghadapi masalah, atau ketika harapan tek terpenuhi.
b. Model Penyesuaian Kognisi (Cognitive Adjustment)
Penyesuaian antara pengalaman dan pengetahuan yang tersimpan
(kognisi) dengan upaya memahami masalah yang muncul.
1) Atribusi Positif (Husn al-Zhann)
Suatu mekanisme yang menempatkan persepsi berada
dalam wacana positif. Setiap masalah selalu dilihat dari aspek
positifnya, dan dicoba untuk disingkirkan sisi-sisi negatifnya.
2) Empati

Empati dilandasi oleh kesadaran posisional dimana kita
membayangkan diri kita berada pada posisi orang lain yang
tertimpa musibah atau kesulitan.
3) Altruisme
Menyaksikan

penderitaan

orang

lain

semestinya

membuat kita bersedih dan berempati yang selanjutnya
menggerakan tangan kita untuk mengulurkan bantuan.
c. Model Coping121
1) Mekanisme Sabar-Syukur
Kehidupan yang membawa kesenangan harus disyukri,
sedangkan peristiwa yang terjadi tanpa diharapkan harus disikapi
dengan sabar.
121
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2) Pemberian Maaf (al-‘Afw)
Salah satu ciri keberimanan seseorang ialah ketika ia
mampu menahan amarahnya dan mudah memberi maaf, terlebih
yang terakhir ini menjadi simbol ketakwaan. Orang-orang
semacam inilah yang hidup dalam suasana mental yang sehat;
hidup tanpa beban, penuh cinta-kisah, serta memiliki aktualisasi
diri yang baik.
3) Adaptasi (Adjustment)
Dengan melakukan adaptasi dan adjustment, maka berbagai
hal dapat diatasi dengan baik karena menandakan bahwa coping
telah berhasil. Coping yang gagal akan mengakibatkan stress
berkepanjangan yang serta merta memercikkan emosi-emosi
negatif.
d. Model Lain-lain: Regresi, Represi dan Supresi, relaksasi, penguatan
(reinforcement)
1) Regresi
Regresi adalah mundur dari perkembangan yang lebih
tinggi ke yang lebih rendah.

Dalam konteks al-Qur’an regresi

adalah taubat yaitu kembali dari pelanggaran (maksiat) ke fitrah
kesucian manusia.
2) Represi
Represi adalah menekan peristiwa atau pengalaman tak
menyenangkan yang dialami ke alam bawah sadar. Melupakan
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peristiwa traumatis yang mungkin menimbulkan emosi negatif di
kenal juga sebagai motivated forgetting (lupa yang disengaja).
Supresi berbeda dengan represi. Pada supresi kesadaran terhadap
peristiwa tidak ditekan ke bawah sadar tapi hanya dikesampingkan
sementara karena ada hal lain yang lebih substansial dan perlu
dilakukan.
3) Relaksasi
Relaksasi misalnya menarik nafas panjang, melemaskan
otot-otot, berjalan jalan melihat pemandangan di luar. Rasulullah
Saw mengajarkan beberapa cara relaksasi yaitu berwudhu,
mengubah posisi saat emosi, berdiam diri.
4) Penguat (reinforcement)
Penguat (reinforcement) didapatkan melalui penghayatan
akan Allah SWT lah yang lebih dijadikan tempat bersandar, segala
sesuatu selain-Nya adalah kecil, terbatas, dan bergantung pada
Allah SWT maka individu akan menjadi lebih kuat menghadapi
berbagai kemungkinan dalam hidupnya.
Dari empat macam pengendalian emosi yang dikatakan
oleh M. Darwis Hude diatas, maka yang sesuai dengan ajaran
Islam dan secara redaksional berada dalam al-Qur’an hanya ada 5
macam yaitu:
a) Dzikrullah
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b) Atribusi Positi (Husnal-Zhann)
c) Mekanisme Sabar-Syukur
d) Pemberian Maaf (al-‘Afw)
e) Regresi ( taubat)

68

BAB III
EMOSI PRIMER DALAM SURAT YŪSUF

A. SURAT YŪSUF
1. Penamaan Surat Yūsuf
Surat Yūsuf ini terdapat pada juz 12-13, terdiri dari 111 ayat,
keseluruhannya turun sebelum Nabi Muhammad Saw berhijrah ke
Madinah.122

Sedangkan dalam urutan turunnya wahyu, surat Yūsuf

adalah surat ke 53 yaitu turun sesudah surat Hūd dan surat Al-Hijr. 123
Surat ini termasuk golongan surat Makkiyah karena diturunkan di
Makkah sebelum Nabi hijrah. Surat ini dinamai surat Yūsuf karena isinya
lebih menekankan kepada suka duka kehidupan Nabi Yūsuf a.s. Dari masa
kecil sampai dewasa, ia memiliki saudara-saudara yang berlainan ibu, dan
ayahnya (Nabi Ya’qub a.s) lebih sayang kepadanya, lalu timbul
kedengkian dihati mereka, sampai Yūsuf dibuang ke dalam sebuah sumur,
kemudian dia dijual sebagai budak, hingga pada masa remaja dia dirayu
oleh perempuan cantik seorang bangsawan, tetapi dia selamat dari rayuan
itu, namun dia dimasukkan ke dalam penjara selama beberapa tahun,
kemudian dipanggil untuk dijadikan bendahara Negara dan terakhir
pertemuannya kembali dengan saudara-saudaranya dan perdamaian
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M. Quraish Shihab, al-Lubāb: Makna, Tujuan dan Pelajaran dari Surah-surah alQur‟an, (Tangerang: Lentera Hati, 2012), hlm. 3-4.
123

Badarudin Muhammad bin Abdillah bin Bahadir Az-Zarkasi, Burhān fî „Ulūmil
Qur‟ān, (Libanon: Dar Ma‟rifat Beirut,Tth), h. 193.
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mereka, dan jua pertemuan kembali dengan ayahnya yang telah buta
matanya karena kesedihan yang mendalam. Setelah sekian lama berpisah
dengan anaknya, maka perjumpaanya kembali dengan Nabi Yūsuf,
membuat ayahnya dapat melihat seperti biasa, dan pada ahirnya mereka
semua kembali berkumpul menjadi satu di Negeri Mesir.124
2. Asbab Nuzul Surat Yūsuf
Bisri Mustofa, dalam tafsir Al Ibrîz menyebutkan bahwa sebab
turunnya surah Yūsuf adalah karena orang-orang Yahudi meminta kepada
Nabi Muhammad Saw untuk menceritakan kepada mereka kisah Nabi
Yūsuf.125
Menurut riwayat Al-Baihaqi sebagaimana dikutip oleh tim
Departemen Agama dari Kitab ad-Dalail, ada segolongan orang Yahudi
masuk Islam sesudah mereka mendengar cerita Nabi Yūsuf a.s dalam alQur’an.126 Karena sesuai dengan cerita yang mereka ketahui dari Kitab
Taurat.127
Tahun di turunkannya surat Yūsuf juga sering disebut dengan tahun
kesedihan. sebab pada saat itu jiwa Nabi Muhammad Saw sedang diliputi
oleh kedukaan, karena tahun itu merupakan masa-masa sulit pada
kehidupan Nabi Muhammad Saw dan para sahabatnya. Peristiwa tersebut

124

Dzunaizah Faizah, Nama-Nama Surat dalam Al-Qur’an, (Sidoarjo: P.P Banu Hasyim,
1997), h.33-34
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Bisri Mustofa, Al Ibrîz li Ma‟rifatil Qur’ânilAdzîm, (Kudus: Menara Kudus, 1995),
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Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Tafsirnya, (Jakarta: Departemen Agama RI,
2009), h. 493.
127

Hamka, Tafsîr Al-Azhar, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988), h. 169.
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sering disebut dengan ‘Amul ḥuzni yang terjadi pada tahun 10 keNabian
atau tiga tahun sebelum hijrah ke Madinah, tahun ke 619 M.128
Peristiwa besar yang menyebabkan tahun ini disebut dengan ‘Amul
ḥuzni adalah saat Nabi Muhammad Saw kehilangan dua orang yang
dicintainya, yang keduanya selalu memberi semangat dan berpartisipasi
besar dalam mengemban tugas dakwah yang mulia tersebut. Khadijah, istri
yang setia dan yang pertama menyatakan keimanannya terhadap risalah
yang dibawanya. Berturut-turut pada tahun yang sama, paman yang
mengasuhnya sejak kecil dan menyayangi dengan sepenuh hati, Abu
Thalib meninggal dunia dalam keadaan tidak mau memeluk

agama

Islam. 129 Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT yang telah tercantum
dalam Q.S. al-Qaṣas ayat 56 berikut:

            
 
“Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang
yang kamu kasihi, tetapi Allah SWT memberi petunjuk kepada orang yang
dikehendaki-Nya, dan Allah SWT lebih mengetahui orang-orang yang
mau menerima petunjuk”.130
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Umar Abdul Jabar, Kholashotu Nūril Yakin, (Surabaya: Salim Nabhan, 2001), h. 38-40
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Hamid al-Husaini, Riwayat kehidupan Nabi Besar Muhammad, (Jakarta: Yayasan alHamidi, 1992), h. 400.
130

Al-Hikmah, Al-Qur’an dan TerjemahnyaI, diterjemahkan Oleh Penyelenggara
Pentrjemah Al-Qur’an dan disempurnakan Oleh lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an, (Bandung:
Diponegoro, 2014), cet, 10, h. 392.
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Abu Thalib adalah keturunan Bani Hasyim yang mempunyai
kedudukan dan martabat yang tinggi dalam pandangan masyarakat
Quraisy sehingga ia disegani. Hal ini menyebabkan kaum Quraisy tidak
berani mengganggu Nabi

Muhammad Saw sewaktu dia masih hidup.

Setelah Abu Thalib wafat, orang-orang Quraisy semakin leluasa
menantang, menghina, dan melampiaskan rasa benci kepada Nabi
Muhammad Saw.131
3. Kandungan Surat Yūsuf
Nama Nabi Yūsuf disebutkan beberapa kali dalam Al-Qur’an. Kata
Yūsuf ditemukan sebanyak 26 kali. Satu kali dalam surat al-An’ām, satu
kali dalam surat Ghāfir, dan 24 kali dalam surat Yūsuf. 132
Kata Yūsuf dalam surat al-An’ām dan surat Ghāfir sebagai
penegas. Kata “Yūsuf” dalam surat al-An’ām ayat 84 diperankan sebagai
penegas bahwa Yūsuf merupakan bagian dari anugerah Allah SWT yang
diberikan kepada Ibrāhim a.s, yaitu cicit yang menjadi pembawa risalah
Allah SWT, begitu juga dengan kedua putranya yaitu Ishak dan Ismail. 133
Di dalam surat Ghāfir ayat 34, kata Yūsuf diperankan sebagai penguat
sebagian bani Israil yang masih bersikap ragu terhadap nasehat-nasehat
Nabi Musa a.s.134 Dari ketiga surat di atas, dapat diketahui bahwa ayat-
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Op.Cit., h. 432.
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Ali Audah, Konkordasi Qur‟an Panduan Kata dalam Mencari Ayat Al-Qur‟an,
(Jakarta: PT. Pustaka Litera Antarnusa, 1998), h. 797.
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M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbāh, Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur‟an, Vol
4, (Jakarta: Lentera Hati, 2001), h.176.
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M. Nasib Ar-Rifa‟i, Taisiru al-Aliyyul Qadir li Iḥtishari Tafsir Ibnu Katsir, jilid 2,
terj. Syihabudin, (Jakarta: Gema Insani, 1999), h. 162.
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ayat yang memaparkan tentang kisah Nabi Yūsuf a.s hanya terdapat dalam
surat Yūsuf.
Adapun kandungan surat Yūsuf terbagi menjadi beberapa priode,
dalam episode kehidupan Nabi Yūsuf itu sendiri, sebagai aktor utama dari
surat ini, dimulai ketika beliau kecil sampai dewasa.
Nabi Yūsuf a.s adalah suatu tanda kebesaran Ilahi yang abadi
sepanjang masa. Yaitu suatu ayat yang bisa di baca pada lembaranlembaran alam semesta, pagi dan petang yang menguraikan tentang
keharuman asal-usulnya, kesucian pribadinya, kebersihan masa mudanya,
keteguhannya dalam beragama dan lebih cintanya kepada akhirat daripada
dunia. Dia adalah teladan yang luhur dalam menjaga dan memelihara
kehormatan diri yang tidak mungkin dilakukan secara sempurna oleh
seseorang manusia pun kecuali dengan kejujuran, iman, dan rasa takut
kepada Allah SWT, baik ketika sendirian atau di depan orang banyak. 135
Menurut Ahmad Mustafa al-Maraghi, bahwa kisah Nabi Yūsuf a.s
dapat di simpulkan dalam hal-hal sebagai berikut: 136
1. Bahwa kesengsaraan kadang-kadang menjadi jalan untuk tercapainya
kenikmatan. Pada permulaan kisah Yūsuf ini, terdapat kejadiankejadian yang semuanya berupa kenestapaan, namun akhirnya
mendatangkan hasil-hasil yang semuanya berupa kesenangan.
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Ahmad Mustafa al-Maraghi, Tāfsir al-Marāghi, Terjemah: Bahrun Abubakar dkk,
(Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1993), Cet. 2, h. 209.
136

Ibid., h. 215-216.
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2. Bahwa sesama saudara seayah kadang timbul dengki dan iri yang bisa
jadi menginginkan kebinasaan saudaranya, atau bencana-bencana lain
yang menjadi sumber bermacam kenestapaan dan musibah.
3. Bahwa keteguhan memelihara diri sendiri, amanat, kelurusan hati
merupakan sumber kebaikan dan berkah bagi orang-orang yang
menghiasi dirinya dengan akhlak tersebut. Adapun bukti-bukti dari
semua itu jelas, dan contohnya pun nyata bagi orang yang mau berfikir
memperhatikan dan memandang dengan mata yang waspada dan kritis.
4. Bahwa pedoman dan ukuran dari semua itu adalah bersepi-sepinya
seorang lelaki dan wanita. Di sanalah akhlak itu akan nyata kelihatan,
ketika wanita itu mengungkit tabiatnya, lalu mencurahkannya ke arah
kewanitaannya dan kembali kepada hawa nafsu dan nalurinya. Maka
dari itu, agama pun mengharamkan laki-laki bersepi-sepi dengan
seorang wanita atau wanita bepergian jauh tanpa mahram.
4. Keutamaan Surat Yūsuf
Surat Yūsuf merupakan suatu surat yang mengandung kisah terbaik
yang ada dalam Al-Qur’an, mungkin juga merupakan kisah terbaik
sepanjang perjalanan kehidupan manusia. Sebagi salah satu surat AlQur’an yang mengandung unsur cerita, hanya surat Yūsuf inilah yang
disebutkan oleh Allah SWT dengan istilah ahsan al-qashas (kisah terbaik),
hal ini yang menjadikan surat Yūsuf sebagai salah satu surat yang
memiliki keutamaan diantara surat-surat lainya. Q.S Yūsuf ayat: 3
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Kami menceritakan kepadamu (Muhammad) kisah yang paling baik
dengan mewahyukan al-Quran Ini kepadamu, dan sesungguhnya engkau
sebelum itu termasuk orang-orang yang tidak Mengetahui. 137
Menurut Sayyid Quthb, surat Yūsuf memiliki keunikan, yaitu
memuat kisah Nabi Yūsuf secara lengkap menguraikan kepribadian
seseorang secara sempurna, membicarakan mengenai banyak persoalan
dan tidak dikemukakan secara sepotong-sepotong, sehingga cerita ini
menjadi utuh satu kesatuan.138
Ada banyak hal yang menjadikan surat Yūsuf disebut sebagai kisah
yang terbaik, Dilihat dari sisi pelaku, kisah ini termasuk kisah seorang
Nabi. Menurut teori qhasas Al-Qur’an, kisah yang digolongkan kisah
para Nabi berisikan ajakan dakwah terhadap kaumnya, mukjizat-mukjizat
yang memperkuat dakwahnya, sikap orang-orang yang memusuhinya,
tahapan dakwah dan perkembangannya, balasan bagi orang yang beriman
dan sebaliknya.139
Dari segi jenisnya, kisah-kisah Al-Qur’an dibagi ke dalam tiga
jenis. Yaitu kisah sejarah (al-qisas al-tari’khiyyah), kisah perumpamaan
(al-qisas al-tamtsiliyyah), dan kisah asatir. Sedangkan surat Yūsuf
termasuk dalam kisah sejarah (al-qisas al-tarikhiyyah). Hal ini karena
137

Al-Hikmah, Op.cit., h. 235.
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Sayyid Quthb, Tāfsir Fi Zilali al-Qur‟an: Di Bawah Naungan al-Qur‟an, Jilid 6,Cet,
Ke VII, Terjemah: AS‟ad Yasin dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2013), h . 303.
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Manna‟ Khalil Al-Qattan, Studi Ilmu-Ilmu Al-Qura’n. Ter. Mudzakkir (Bogor: Pustaka
Lentera, 2009), h. 305.
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kisah Yūsuf benar-benar terjadi di masa lampau. Tidak hanya Al-Qur’an,
umat Yahudi dan Nasrani pun telah mendengar lebih dulu kisah tersebut
dari nenek moyang mereka, sebelum diturunkannya surat ini kepada umat
Islam. Selain itu, kisah di dalam surat Yūsuf ini jelas tempat dan
kejadiannya. Kisah ini berlangsung di antara dua negeri, yaitu Mesir dan
Palestina. 140
Quraish Shihab melihat surat Yūsuf sebagai ahsan qasha dari segi
tata bahasa dan alur yang digunakan. Tata bahasa di yang digunakan
dalam narasinya sangat indah. Seperti di dalam ayat:

           
          
         
(ingatlah), ketika Yūsuf berkata kepada ayahnya: "Wahai ayahku,
sesungguhnya aku bermimpi melihat sebelas bintang, matahari dan bulan;
kulihat semuanya sujud kepadaku.
Ayahnya berkata: "Hai anakku, janganlah kamu ceritakan mimpimu itu
kepada saudara-saudaramu, maka mereka membuat makar (untuk
membinasakan) mu. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata
bagi manusia. 141

Keindahan bahasa ini terletak dalam penggunaan kata Abati (wahai
ayahku), kemudian dijawab oleh Nabi Ya’qūb a.s dengan kata Ya bunayya
(Wahai anakku). Ayahnya tidak mengatakan ya ibni tapi menggunakan ya

140

Jacquis Joner. Horizon Al-Qura’n ter. Hasan Basri, (Jakarta: balai kajian Al-Qur’an
pres, 200). h. 80.
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bunayya. Kalimat ini merupakan pengecilan dari kata ibn (anak),
ungkapan bunayya digunakan untuk menimbulkan rasa kasih sayang,
percaya diri, dan kelembutan terhadap anak.142
B. EMOSI DALAM SURAT YŪSUF
1. Bentuk-Bentuk Emosi Dalam Surat Yūsuf
a. Emosi Sedih

           
 
Dia Ya’qūb brkata: "Sesungguhnya kepergian kamu bersama Yūsuf
amat menyedihkanku dan aku khawatir kalau-kalau dia dimakan
serigala, sedang kamu lengah dari padanya.143

    
Kemudian mereka datang kepada ayah mereka di sore hari sambil
menangis. 144

         
  
Dan Ya’qūb berpaling dari mereka (anak-anaknya) seraya berkata:
"Aduhai duka citaku terhadap Yūsuf", dan kedua matanya menjadi
putih Karena kesedihan. Dia diam menahan amarah (terhadap anakanaknya). 145
142

Amru Khalid. Romantika Yūsuf, (Jakarta: Maghfirah, 2004),h. 75.
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Al-Hikmah, Op.cit., h. 236.
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Ibid., h. 245.
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b. Emosi Takut

           
 
Dia Ya’qūb berkata: "Sesungguhnya kepergian kamu bersama Yūsuf
amat menyedihkanku dan Aku khawatir kalau-kalau dia dimakan
serigala, sedang kamu lengah dari padanya.146
c. Emosi Marah

              
            
Mereka berkata: Jika ia mencuri, maka sungguh, sebelum itu
saudaranyapun pernah pula mencuri. Maka Yūsuf menyembunyikan
kejengkelan dalam hatinya, dan tidak ditamnpakkan kepada mereka.
dia berkata (dalam hatinya): kedudukanmu justru lebih buruk, dan
Allah SWT Maha mengetahui apa yang kamu terangkan. 147

         
  
Dan Ya’qūb berpaling dari mereka (anak-anaknya) seraya berkata:
"Aduhai duka citaku terhadap Yūsuf", dan kedua matanya menjadi
putih karena kesedihan. Dia diam menahan amarah (terhadap anakanaknya). 148

d. Emosi Bahagia

146

Ibid., h. 236.

147

Ibid., h. 244.

148

Ibid., h. 245.
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Maka ketika telah tiba pembawa kabar gembira itu, Maka diusapkan
baju gamis itu ke wajah Ya’qūb, lalu dia dapat melihat kembali. Dan
Ya’qūb berkata: "Bukankah telah aku katakan kepadamu, bahwa aku
mengetahui dari Allah SWT apa yang kamu tidak ketahui".149

2. Penafsirat Ayat Yang Berkaitan Dengan Emosi Dalam Surat Yūsuf
a. Q.S. Yūsuf: 13 ( emosi sedih dan takut )

           
 
Dia Ya’qūb berkata: "Sesungguhnya kepergian kamu bersama Yūsuf
amat menyedihkanku dan aku khawatir kalau-kalau dia dimakan
serigala, sedang kamu lengah dari padanya.150

(“ )ﻗﺎل اﻧﻲ ﻟﯿﺤﺰﻧﻨﻲ ان ﺗﺬھﺒﻮا ﺑﮫSesungguhnya kepergian kalian
bersamannya

(Yūsuf)

sangat

membuatku

sedih”

kalimat

ini

menggambarkan betapa besar cinta dan kasih sayang Ya’qūb kepada
Yūsuf.151 Namun, masalah itulah yang selama ini dipersoalkan saudarasaudara Yūsuf. mereka cemburu dan dengki karena menganggap ayah
mereka lebih mencintai Yūsuf dibanding mereka. Karena itulah mereka
bersekongkol untuk menjauhkan Yūsuf dari ayah mereka. Ungkapan

149

Ibid., h. 247.

150

Ibid., h. 236.

151

Fuad Al-Aris, Tafsir Psikolog,i Latha’f Al-Tafsir Min Surah Yūsuf, trj, FAuzi Bahrezi,
dengan Judul, Pelajaran Hidup Surah Yūsuf, (Jakarta: Zaman, 2013), h. 77.
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Ya’qūb itu sekan-akan menjadi isyarat nyata yang membuat mereka
semakin berhasrat menjauhkan Yūsuf dari ayah mereka.152
Baqhawi, dalam

Ma’lim Al-Tanzil, menafsirkan bahwa

kesedihan yang dimaksud dalam ayat 13 surat Yūsuf adalah kepedihan
hati karena berpisah dengan orang yang dicintai.
153

 أﻟﻢ اﻟﻘﻠﺐ ﺑﻔﺮاق اﻟﻤﺤﺒﻮب: واﻟﺤﺰن ﻫﺎ ﻫﻨﺎ، ﻳﺤﺰﻧﻨﻲ ذﻫﺎﺑﻜﻢ ﺑﻪ:أي

Emosi sedih merupakan perasaan yang banyak dialami manusia.
Sebagimana kesedihan Nabi Ya’qūb. Namun jika kesedihan itu
semakin menguat maka semakin lama akan mengusik kondisi jiwa yang
pada gilirannya akan mengganggu kondisi fisik. Salah satunya adalah
penyakit yang oleh para ilmuan biasa disebut dengan istilah melankolik
(murung). Ciri umumnya adalah kesedihan yang menguasai kesedihan
seseorang sehingga memunculkan keinginan untuk bunuh diri. 154
Kondisi jiwa dan kondisi fisik memang erat hubuganya, dan
memang talah nyata adanya. Saat ini kalau kita saksikan dalam
kehidupan sehari-hari, baik secara langsung ataupun melalui mediamedia, tidak jarag kita temui orang yang bunuh diri karena patah hati
sebab diputuskan oleh kekasih hatinya. Orang terkena penyakit Magh
lantaran nafsu makanya telah hilang, akibat dari murung yang
disebabkan karena putus cinta, hal demikan juga telah dicontohkan
152

Ibid., h. 78.
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Baqhawi, Abu Muhamad Al-Husayn ibn’ûd Al-farra’, Ma’lim Al-Tanzil, dari AlMaktabah Al-Syâmilah, Tafsir Surat Yūsuf Ayat: 13.
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Fuad Al-Aris, Op.Cit., h. 79.
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sejak lama oleh Allah SWT dalam Al-Qur’an, sebagaimana kesedihan
yang teramat mendalam yang dialami oleh Nabi Ya’qūb sehinggan
matanya menjadi putih, dan berujung pada kebutaan.
dan aku khawatir kalau-kalau dia dimakan serigala, sedangkan
kalian lengah darinya. (Yūsuf: 13)

ﱢ
 وأﺧﺸﻰ أن ﺗﺸﺘﻐﻠﻮا ﻋﻨﻪ ﺑﺮﻣﻴﻜﻢ:ﺐ َوأَﻧْـﺘُ ْﻢ َﻋ ْﻨﻪُ ﻏَ ِﺎﻓﻠُﻮ َن { ﻳﻘﻮل
ُ َﺧ
َ } َوأ
ُ ْﺎف أَ ْن ﻳَﺄْ ُﻛﻠَﻪُ اﻟﺬﺋ
 وﺟﻌﻠﻮﻫﺎ، ﻓﺄﺧﺬوا ﻣﻦ ﻓﻤﻪ ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺔ،ﻓﻴﺄﺗﻴﻪ ذﺋﺐ ﻓﻴﺄﻛﻠﻪ وأﻧﺘﻢ ﻻ ﺗﺸﻌﺮون, ور ْﻋﻴﺘﻜﻢ
َ
155

.ﻋﺬرﻫﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﻓﻌﻠﻮﻩ

Nabi Ya’qūb mengatakan bahwa dirinya merasa takut apabila
nanti anak-anaknya sibuk dengan permainan dan gembalaan mereka
sehingga melupakan penjagaannya terhadap Yūsuf, lalu datanglah
serigala memangsanya, sedangkan mereka tindak mengetahuinya.
Mereka (saudara-saudaraYūsuf) menangkap pesan-pesan itu dari lisan
ayah mereka dan mereka simpan di dalam hati mereka, kelak hal itu
akan dijadikan sebagai alasan mereka dalam tindak kejahatannya.
Emosi takut dalam ayat ini ditekankan dalam kata  أﺧﺎ فyaitu
takut yang dikarenakan kekhawatiran. Khawatir akan binatang buas
yang pada saat itu memang banyak ada di daerah mereka. Sebagaimana
pernafsiran Jalaludin Asy-Syuyuti dan Jalaludin al-Mahally dalam ayat
ini.
156

155

اﻟﻤﺮاد ﺑﻪ اﻟﺠﻨﺲ وﻛﺎﻧﺖ أرﺿﻬﻢ ﻛﺜﻴﺮة اﻟﺬﺋﺎب

Abu Fida’ Isma’il bin Katsir Al-Quraisyi Ad-Dimasyqi, Tafsir Al-Qur’an Al-Adzim,
dari Al-Maktabah Al-Syâmilah, Surat Yūsuf Ayat: 13.
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Rasa keberatan dan kekhawatiran Ya’qūb untuk mengizinkan
Yūsuf dibawa oleh saudara-saudaranya terlihat dari sisi gaya bahasa AlQur’an dalam mengambarkan kejadian ini.
Ungkapan anak-anaknya dalam ayat yang ke 12, ( ارﺳﻠﮫ ﻣﻌﻨﺎ ﻏﺪا
biarkanlah ia pergi bersama kami besok pagi ) ini mempergunakan
bahasa persuasif “biarkanlah ia” frase ini mengandung makna
perlindungan, harapan, kasih sayang dan ketundukan. Mereka
menggunakan bahasa ini dengan tujuan agar Ya’qūb mengizinkan
mereka membawa Yūsuf. 157 Sementara ungkapan Ya’qūb yang
mengizinkan dengan penuh kekhwatiran diungkapkan dengan gaya
bahasa yang berbeda  ( ان ﺗﺬھﺒﻮا ﺑﮫkepergian kalian bersamanya) seolaholah ia ingin mengatakan, tindakan kalian itu sama saja artinya kalian
ingin merenggutnya dariku.

158

Nabi Ya’qūb kemudian memberikan izin dengan berpegang pada
janji mereka yang akan melindungi Yūsuf dari segala bentuk bahaya.
Setelah mendapat izin untuk membawa Yūsuf, kegembiraan terpancar
dari wajah saudara-saudara Yūsuf. Ketika akan berpisah, Nabi Ya’qūb
terus

memeluk

dan

156

menciumi

Yūsuf

serta

mendoakan

Jalaludin Asy-Syuyuti, Jalaludin Al-Mahally, Tafsir Jalalain, dari Al-Maktabah AlSyâmilah, Surat Yūsuf Ayat: 13.
157

Fuad Al-Aris, Op.Cit., h. 80.
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Ibid
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keselamatannya.159 Hal ini menggambarkan betapa sesungguhnya
sangat berat Nabi Ya’qūb melepas Yūsuf pergi bersama saudarasaudaranya.
b. Q.S.Yūsuf: 16 ( Emosi Sedih Dengan Tangisan Sandiwara )

    
Kemudian mereka datang kepada ayahnya pada sore hari sambil
menangis.
Ayat ini menggambarkan dengan jelas rangkaian peristiwa yang
terjadi beserta kronologi waktunya. Frasa “sore hari (‘isya’)” pada ayat
di atas menggambarkan rencana rapi yang telah disusun saudarasaudara Yūsuf untuk menjauhkan Yūsuf dan kemudian menyampaikan
informasi itu kepada ayah mereka. Tentu saja kabar yang akan mereka
sampaikan itu sangat mengejutkan dan pasti membuat Ya’qūb berduka.
Mereka benar-benar telah menyusun semua langkah dengan rapi,
termasuk menentukan kapan mereka akan menyampaikan kabar
mengejutkan itu. Kebohongan yang mereka ungkapkan dari awal
semakin dalam dibungkus dengan kebohongan-kebohongan lain. 160
Kata Yabkūn dalam ayat diatas berasal dari buka` yang artinya
adalah mengalirnya air mata karena sedih. 161 Sesunggunya, air mata
yang bercucuran tidak selalu menggambarkan kesedihan. karena ada
159

M. Nasib ar-Rifa‟i, Taisîrû al-Aliyyul Qadîr li Ikhtishâri Tafsîr Ibnu Katsir, terj.
Syihabudin, (Jakarta: Gema Insani, 1999), h. 841.
160

Fuad Al-Aris, Op.Cit., h. 98.

161

Ibn Manzhūr, Lisan al-'Arab, Jilid 1, (Kairo, Dār al-Ma'ārif, t.th.), h. 337.
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orang yang terharu dan mengeluarkan air mata ketika merasakan
kegembiraan dan kebahagiaan. Karena baru-baru ini para ilmuan
menemukan bahwa tangisan muncul setelah satu unsur atau senyawa
dalam tubuh yang disebut endorphin lecune enkephalin dan prolactin
dikularkan. Unsur ini seandainya dimasukkan kedalam darah manusia
yang sedang gembira, pasti akan membuatnya menangis dan berlianang
air mata.162 Ada juga mengeluarkan air mata hanya bermaksud untuk
bersandiwara. Seperti ekspresi tangisan saudara-saudara Yūsuf setelah
mereka membuang Yūsuf kedalam sebuah sumur. Sebagaimana
ungkapan al-Alusi dalam Ruhul Ma’ani:
163

} ِﻋ َﺸﺎء ﻳَـ ْﺒ ُﻜﻮ َن { أي ﻣﺘﺒﺎﻛﻴﻦ أي ﻣﻈﻬﺮﻳﻦ اﻟﺒﻜﺎء ﺑﺘﻜﻠﻒ ﻷﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻋﻦ ﺣﺰن ﻟﻜﻨﻪ ﻳﺸﺒﻬﻪ
Orang yang menangis seperti ini biasan berusaha keras

mengeluarkan air mata namun terkadang tidak bisa, sehinggan
medukungnya dengan mengeluarkan suara dan raut muka yang seolaholah berduka. Karena tangisan itu pada dasarnya hanyalah ada pada
orang yang sedang tersentuh hatinya bukan pada orang yang sedang
bersandiwara.
3. Q.S. Yūsuf : 84 (Emosi Sedih Yang Menyebabkan Penyakit Fisik).

162
163

Fuad Al-Aris, Op.Cit., h. 97.

Syihābudin Mahmūd Ibnu ‘Abdullah Al-husaini Al-alūsi, Ruhul Ma’ani Fi-Tafsiri
Qur’an Al-Adzim, dari Maktabah Al-Syâmilah, Tafsir Surat Yūsuf Ayat: 16.
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Dan Ya’qūb berpaling dari mereka (anak-anaknya) seraya berkata:
"Aduhai duka citaku terhadap Yūsuf", dan kedua matanya menjadi
putih karena kesedihan. Dia diam menahan amarah (terhadap anakanaknya). 164
Ayat ini menjelaskan sebuah emosi sedih yang berdampak
kepada kondisi fisik. Yakni suatu kesedihan yang dialami oleh Nabi
Ya’qūb, yang menyebabkan kebutaan pada matanya.
Kata ( وﺗﻮﻟﻰ َﻋ ْﻨﮭُﻢberpaling dari mereka) dalam tafsir Ibnu Katsir,
dijelaskan bahwa Nabi Ya’qūb berpaling dari anak-anaknya dan
berkata, sambil teringat kembali kesedihan pertama yang sudah lama.
165

أﻋﺮض ﻋﻦ ﺑﻨﻴﻪ وﻗﺎل ﻣﺘﺬﻛﺮا ُﺣﺰ َن ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻘﺪﻳﻢ اﻷول

Nabi Ya’qūb berpaling dari anak-anaknya bertujuan untuk
menunjukkan bahwa ia adalah seorang manusia biasa yang memiliki
gejolak perasaan. Ia tidak dapat mengingkari gejolak perasaannya
ketika menghadapi kondisi yang sangat berat dan menyedihkan. 166

164

Al-Hikmah, Op.cit., h. 245.

165

Abu Fida’ Isma’il bin Katsir Al-Quraisyi Ad-Dimasyqi, Al-Maktabah Al-Syâmilah,
Op.Cit., Surat Yūsuf Ayat: 84.
166

Fuad Al-Aris, Op.Cit., h. 460.
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Kata ( ﻳﺎ أﺳﻔﻰAduhai duka citaku ) dalam ayat diatas bermakana
suatu kesedihan yang teramat sangat mendalam yang disertai
penyesalan, sebagaimana ungkapan Attabary dalam tafsirnya:
167

ِ
.أﺳ ًﻔﺎ
ُ آﺳ
ُ  أﺳ ْﻔ:" ﻳﻘﺎل ﻣﻨﻪ. إن"اﻷﺳﻒ" ﻫﻮ أﺷ ﱡﺪ اﻟﺤﺰن واﻟﺘﻨﺪم:ﻳﻘﺎل
َ ﻒ ﻋﻠﻴﻪ
َ ﺖ ﻋﻠﻰ ﻛﺬا
Kata ( واﺑﻴﻀﺖ َﻋﻴْـﻨَ ُﺎﻩdan kedua matanya menjadi putih) dalam Tafsir

Jalalain ditafsirkan bahwa bagian yang hitam dari mata Nabi Ya’qūb
tertutup oleh benda yang putih karena terlalu banyak menangis, yang
disebabkan oleh kesedihan yang dialaminya lantaran kehilangan anak
yang sangat dicintainya, yaitu Yūsuf. Dan sesungguhnya, pada saat itu
Nabi Ya’qūb sedang berada dalam keadaan marah pada anak-anaknya.
Namun Nabi Ya’qūb berusaha menahannya.

ﱢل ﺑﻴﺎﺿﺎً ﻣﻦ ﺑﻜﺎﺋﻪ } ِﻣ َﻦ اﻟﺤﺰن { ﻋﻠﻴﻪ
َ ﻒ واﺑﻴﻀﺖ َﻋ ْﻴـﻨَﺎﻩُ { اﻧﻤﺤﻖ ﺳﻮادﻫﻤﺎ َوﺑُﺪ
َ ﻮﺳ
ُ ُ} َﻋﻠَﻰ ﻳ
168
ِ
ﻴﻢ { ﻣﻐﻤﻮم ﻣﻜﺮوب ﻻ ﻳﻈﻬﺮ ﻛﺮﺑﻪ
ٌ } ﻓَـ ُﻬ َﻮ َﻛﻈ
Fuad al-Aris mengatakan bahwa kesedihan yang dialami Nabi
Ya’qūb, adalah kesedihan yang intensitasnya meningkat, dilihat dari
ekspresi pertama, yaitu memalingkan muka dari anak-anaknya hingga
gambaran kesedihan yang memuncak, yaitu memutih bola matanya. 169

167

Muhamad Bin Jarir Bin Yazid Bin Katsir Bin Kholib Al-Amli, Abu Ja’far Attabari,
Jami’ul Bayan Fi Ta’wil Qur’an, dari, Al-Maktabah Al-Syâmilah. Surat Yūsuf Ayat: 84
168

Jalaluddin Asy-Syuyuthi, Jalaluddin Muhammad Ibn Ahmad Al-Mahalliy, Op.Cit.,
Surat Yūsuf Ayat: 84.
169

Fuad Al-Aris, Op.Cit., h. 467.
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Urutan seperti ini, sangat sering dialami oleh kebanyakan
manusia yang sedang mengalami kesediahan. Yang biasanya dialami
oleh orang-orang yang ditimpa musibah berganti-ganti dalam waktu
yang relatif singkat.
4. Q.S. Yūsuf: 77 (Emosi Marah)

              
            
Mereka berkata: Jika ia mencuri, maka sungguh, sebelum itu
saudaranyapun pernah pula mencuri. Maka Yūsuf menyembunyikan
kejengkelan dalam hatinya, dan tidak ditamnpakkan kepada mereka.
dia berkata (dalam hatinya): kedudukanmu justru lebih buruk, dan
Allah SWT Maha mengetahui apa yang kamu terangkan. 170
Dalam tafsirnya, Quraish Shihab mengemukakan bahwa
saudara-saudara Yūsuf tidak mempercayai bahwa Bunyamin telah
mencuri, namun untuk menutup malu mereka berkata ‘jika ia’, yakin
bahwa Bunyamin bener-benar mencuri. Hal ini dipahami dari kata ان
(jika).171 Saudara-saudara Yūsuf berkata bahwa keburukan sifat ini
menurun dari keburukan ibunya. Karena pernah pula mencuri saudara
kandungnya, yaitu Yūsuf yang mereka maksud. 172
Tuduhan ini adalah tuduhan dusta dan sangat tidak bertanggung
jawab, karena sesungguhnya Yūsuf tidak pernah mencuri, sebagaimana

170

Al-Hikmah, Op.cit., h.

171

M. Quraish Shihab, Op.,Cit, Vol. 6, h. 504.

172

Ibid
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ungkapan Hamka dalam tafsirnya, beliau mengatakan bahwa penafsiran
yang menyebutkan, Yūsuf diwaktu kecil pernah mencuri, adalah
penafsiran yang ganjil. 173 Quraish Shihab juga berpendapat bahwa
tuduhan terhadapa Yūsuf yang pernah mencuri, adalah sebuah tuduhan
yang sengaja dilontarkan untuk menutupi keburukan sikap mereka. dan
juga menunjukan masih adanya sisa-sisa kedengkian mereka terhadap
Yūsuf.174 Yūsuf yang mendengar ucapan tersebut juga merasa sangat
jengkel, tetapi dia menyembunyikan kejengkelanya pada dirinya dan
sama sekali tidak menampakkannya kepada mereka.175
Menurut

Fuad

al-Aris,

keadaan

ini

benar-benar

menggambarkan jiwa saudara-saudara Yūsuf yang sedang panik,
marah, dan gelisah. Serta merta mereka melemparkan tuduhan terhadap
Yūsuf pernah mencuri. Padahal, tuduhan dan fitnah yang mereka
lontarkan tidak memengaruhi hukuman yang harus dijalani adik
mereka. Ungkapan itu menggambarkan apa yang selama ini mereka
sembunyikan dalam dada mereka, yaitu kedengkian kepada Yūsuf a.s.
ungkapan spontan itu hanya akan terlontar dalam situasi semacam
itu.176
Dalam kajian psikologis, hal ini menunjukan bahwa bisa jadi
lawan bicara kita menyimpan kebencian kepada kita dengan
173

Hamka, Tafsîr Al-Azhar, Op.Cit., Juz. 13, h. 28.

174

M. Quraish Shihab, Op.Cit., h.505

175

Ibid., h. 504.

176

Fuad Al-Aris, Op.Cit., h. 425
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menampakan kelembutan dan kasih sayang. Ia bisa terus menampakan
perasaan kasih sayang itu selama masih bisa megendalikan kesadaran
dan gejolak perasaanya. Namun dalam keadaan marah besar atau
tersudutkan, kendali jiwa itu melemah sehingga membuka peluang bagi
munculnya perasaan yang selama ini ditahan dan disembunyikan.
Kebencian yang disembunyikan itu muncul baik dalam bentuk
pengingkaran spontan, ketergelinciran lisan, menunjukan sikap yang
tidak layak, sekedar berpaling, atau menunjukan rasa kesal. 177
Keadaan yang sedang dialami Yūsuf pada ayat diatas adalah
sebuah emosi marah yang tidak ditampakkan. Hal ini dijelaskan dalam

ِِ
ِ ُ } ﻓَﺄَﺳ ﱠﺮﻫﺎ ﻳﻮﺳ.
ungkapan ayat { َﻢ ﻳُـ ْﺒ ِﺪ َﻫﺎ
ُ ُ َ َ
ْ ﻒ ﻓﻰ ﻧَـ ْﻔﺴﻪ َوﻟ
Dalam Tafsir Jalalain, dijelaaskan bahwa Nabi Yūsuf
menyembunyikan kejengkelan itu pada dirinya dan tidak melahirkannya
kepada saudara-saudaranya. Nabi Yūsuf hanya berkata di dalam
hatinya, bahwa mereka lebih hina daripada Yūsuf dan saudara
sekandungnya karena mereka telah mencuri saudara mereka sendiri,
yaitu Nabi Yūsuf dari tangan ayah mereka, kemudian mereka berbuat
aniaya terhadap dirinya.

177

Ibid
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ِِ
ِ ُ } ﻓَﺄَﺳ ﱠﺮﻫﺎ ﻳﻮﺳ
} َﻢ ﻳُـ ْﺒ ِﺪ َﻫﺎ { ﻳﻈﻬﺮﻫﺎ } ﻟ َُﻬ ْﻢ { واﻟﻀﻤﻴﺮ ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ
ُ ُ َ َ
ْ ﻒ ﻓﻰ ﻧَـ ْﻔﺴﻪ َوﻟ
ﺎل { ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻪ } أَﻧْـﺘُ ْﻢ َﺷ ﱞﺮ ﱠﻣ َﻜﺎﻧﺎً { ﻣﻦ ﻳﻮﺳﻒ وأﺧﻴﻪ ﻟﺴﺮﻗﺘﻜﻢ أﺧﺎﻛﻢ ﻣﻦ أﺑﻴﻜﻢ وﻇﻠﻤﻜﻢ ﻟﻪ
َ َﻗ
178
ِ ََﻋﻠَﻢ { ﻋﺎﻟﻢ } ﺑِﻤﺎ ﺗ
ﺼ ُﻔﻮ َن { ﺗﺬﻛﺮون ﻓﻲ أﻣﺮﻩ
َ
ُ ْ } واﷲ أ
5.

Q
.S. Yūsuf : 96 (Emosi Bahagia)

            
        
Maka ketika telah tiba pembawa kabar gembira itu, maka diusapkan
baju gamis itu ke wajah Ya’qūb, lalu dia dapat melihat kembali. Dan
Ya’qūb berkata: "Bukankah telah aku katakan kepadamu, bahwa aku
mengetahui dari Allah SWT apa yang kamu tidak ketahui".179
Dalam Tafsir Jalalain dijelaskan bahwa yang membawa kabar
gembira kepada Nabi Ya’qūb adalah Yahudza dengan membawa baju
gamis Nabi Yūsuf. Karena Dahulu dialah yang membawa baju darah
Nabi Yūsuf, maka kali ini ia bermaksud untuk membuat bahagia
ayahnya sebagai ganti daripada perbuatannya dahulu yang membuat
Nabi Ya’qūb sedih. Kemudia setelah baju gamis itu diusapkan pada
wajah Nabi Ya’qūb, ia sehat dan bisa melihat seperti semula.

ﺂء اﻟﺒﺸﻴﺮ { ) ﻳﻬﻮذا ( ﺑﺎﻟﻘﻤﻴﺺ وﻛﺎن ﻗﺪ ﺣﻤﻞ ﻗﻤﻴﺺ اﻟﺪم ﻓﺄﺣﺐ أن
َ } ﻓَـﻠَ ﱠﻤﺂ أَ ْن { زاﺋﺪة } َﺟ
ِ ﻳﻔﺮﺣﻪ ﻛﻤﺎ أﺣﺰﻧﻪ } أَﻟْ َﻘﺎﻩُ { ﻃﺮح اﻟﻘﻤﻴﺺ } ﻋﻠﻰ وﺟ ِﻬ ِﻪ ﻓﺎرﺗﺪ { رﺟﻊ } ﺑ
َﻢ أَﻗُ ْﻞ
َ َﺼ ًﻴﺮا ﻗ
َْ
َ
ْ ﺎل أَﻟ
180
. { َﻋﻠَ ُﻢ ِﻣ َﻦ اﷲ َﻣﺎ ﻻَ ﺗَـ ْﻌﻠَ ُﻤﻮ َن
ْ ﻟﱠ ُﻜ ْﻢ إِﻧﱢﻰ أ

178

Jalaluddin Asy-Syuyuthi, Jalaluddin Muhammad Ibn Ahmad Al-Mahalliy, Op.Cit.,
Surat Yūsuf Ayat: 77.
179
180

Al-Hikmah, Op.cit., h. 247.

Jalaluddin Asy-Syuyuthi, Jalaluddin Muhammad Ibn Ahmd Al-Mahalliy, Op.Cit.,
Surat Yūsuf: 96.
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Pendapat di atas juga di diungkapkan oleh Ibnu Katsir, beliau
mengutip riwayat Mujahid dan As-Suddi, yang mengatakan bahwa
pemembawa kabar gembira itu adalah Yahudza Bin Ya’qūb. Ia
melakukan ini karena dahulu ia yang membawa baju gamis Yūsuf yang
dilumuri darah palsu, dan dengan cara ini ia ingin membersihkan
dirinya dari kesalahannya dahulu.

 إﻧﻤﺎ ﺟﺎء ﺑﻪ ﻷﻧﻪ ﻫﻮ اﻟﺬي ﺟﺎء:ﻗﺎل اﻟﺴﺪي. ﻛﺎن ﻳﻬﻮذا ﺑﻦ ﻳﻌﻘﻮب:وﻗﺎل ﻣﺠﺎﻫﺪ واﻟﺴﺪي
 ﻓﺠﺎء ﺑﺎﻟﻘﻤﻴﺺ ﻓﺄﻟﻘﺎﻩ ﻋﻠﻰ،( أن ﻳﻐﺴﻞ ذﻟﻚ ﺑﻬﺬا1)  ﻓﺄراد،ﺑﺎﻟﻘﻤﻴﺺ وﻫﻮ ﻣﻠﻄﺦ ﺑﺪم َﻛﺬب
181

 ﻓﺮﺟﻊ ﺑﺼﻴﺮا،وﺟﻪ أﺑﻴﻪ

Peristiwa itu menjadi bukti tingginya kedudukan Ya’qūb a.s. di
sisi Allah SWT. Seandainya orang biasa yang mengalami kejadian
seperti itu, tentu ia akan senang bukan kepalang. Namun, Ya’qūb as.
Tidak lupa diri. Ia bersyukur kepada Allah SWT atas kemurahan-Nya
yang besar. Ia mendatangi keluarganya sebagai orang yang memberikan
nasihat, dakwah dan pelajaran. 182
Hal ini juga telah membuktikan bahwa sakit yang dialami Nabi
Ya’qūb bukanlah sakit karena keadaan beliau yang sudah tua, namun
sakit yang ia alami akibat dari kesedihan dan duka cita yang beliau
alami bertahun-tahun.

181

Abu Fida’ Isma’il bin Katsir Al-Quraisyi Ad-Dimasyqi, Op.Cit., dari Al-Maktabah AlSyâmilah, Surat Yūsuf Ayat: 96.
182

Fuad Al-Aris, Op.Cit., h. 511.
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BAB IV
MANAJEMEN EMOSI
YANG DIAJARKAN ALLAH DALAM SURAT YŪSUF
SERTA HIKMAHNYA

A. MANAJEMEN EMOSI
Setelah peneliti menelaah lebih jauh, sekurang-kurangnya ditemukan
tiga cara dalam mengendalikan emosi yang diajarkan Allah dalam surat Yūsuf,
yakni Sabar, Memaafkan, dan dzikrullah, baik secara implisit maupun
eksplisit, yang terdapat dalam enam ayat, yaitu ayat 18, 83, 86, 92, 97, dan 98.
Sabar dan memaafkan dalam kajian emosi termasuk dalam cara
pengedalian emosi Model Coping, yang artinya menerima atau menjalani segala
hal yang terjadi dalam kehidupan.

183

Sedangkan dzikrullah termasuk dalam

model pengendalian (Displacement) yaitu model pengendalian dengan cara
mengalihkan emosi. 184
1. Sabar
Dalam surat Yūsuf ini, kata sabar disebutkan dua kali, dengan
readaksi yang sama, namun dengan kasus yang berbeda yaitu dalam ayat
18 dan 83:

             
       

183

M. Darwis Hude, Emosi Penjelajahan Religio-psikologis Tentang Emosi Manusia Di
dalam Al-Qur’an, (Jakarta: Erlangga, 2006), h. 259.
184

Ibid.,h. 257.
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Dan mereka datang membawa baju gamisnya (yang berlumuran) dengan
darah palsu. Ya’qūb berkata: "Sebenarnya dirimu sendirilah yang
memandang baik perbuatan (yang buruk) itu; Maka hanya bersabar yang
baik Itulah kesabaranku. Dan kepada Allah saja memohon pertolonganNya terhadap apa yang kamu ceritakan.185

              
      
Ya’qūb berkata: Sebenarnya hanya dirimu sendiri yang memandang baik
perbuatan (yang buruk) itu. Maka kesabaran yang baik Itulah
(kesabaranku). Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semuanya
kepadaku; Sesungguhnya Dia-lah yang Maha mengetahui lagi Maha
Bijaksana".186
Kalimat  ﻓﺼﺒﺮ ﺟﻤﯿﻞini diucapakn Nabi Ya’qūb tatkala kehilangan
dua anak yang dicintainya, yaitu Yūsuf dan Bunyamin. Ibnu Katsir
menafsirkan kalimat ﻓﺼﺒﺮ ﺟﻤﯿﻞ, yang terdapat pada ayat 18, bahwa Nabi
Ya’qūb melakukan kesabaran, dengan sebaik-baiknya kesabaran. Dan
Nabi Ya’qūb hanya mengharapkan pertolongan dari Allah atas ujian yang
beliau hadapi.

.187 ﺣﺘﻰ ﻳﻔﺮﺟﻪ اﷲ ﺑﻌﻮﻧﻪ وﻟﻄﻔﻪ،ﺻﺒﺮا ﺟﻤﻴﻼ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻗﺪ اﺗﻔﻘﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ
ً ﻓﺴﺄﺻﺒﺮ
Keadaan Nabi Ya’qūb ini menggambarkan betapa beliau benarbenar orang yang mampu mengendalikan emosinya dengan kesabaran
yang luar biasa. Ditegaskan pula dalam tafsir Jalalain bahwa kesabaran
185

Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya,( Bogor: Sabiq, 2008), Cet. 10,

186

Ibid., h.245.

h. 237.
187

Abu Fida’ Isma’il bin Katsir Al-Quraisyi Ad-Dimasyqi, Tafsir Al-Qur’an Al-Adzim,
dari, Al-Maktabah Al-Syâmilah, Surat Yūsuf Ayat: 18.
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yang dilakukan Nabi Ya’qūb adalah kesabaran yang tidak disertai rasa
gelisah.
188

ِ
ﻴﻞ { ﻻ ﺟﺰع ﻓﻴﻪ
َ َ} ﻓ
ٌ ﺼ ْﺒـ ٌﺮ َﺟﻤ

Nabi Ya’qūb tidak mencela anak-anaknya, atas perbuatan yang
mereka lakukan, beliau memilih berserah diri kepada Allah dan meminta
pentunjuk atas kebenaran cerita yang anak-anaknya kabarkan kepadanya,
yaitu mengenai perkara Yūsuf, sebagaimana dijelaskan dalam tafsir
Jalalain.
189

ِ َ} واﷲ اﻟﻤﺴﺘﻌﺎن { اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻣﻨﻪ اﻟﻌﻮن } ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗ
ﺼ ُﻔﻮ َن { ﺗﺬﻛﺮون ﻣﻦ أﻣﺮ ﻳﻮﺳﻒ
َ

Dalam menafsirkan penggalan ayat 83 ini ﺴ ُﻜ ْﻢ أ َْﻣ ًﺮا
ْ َ} ﺑَ ْﻞ َﺳ ﱠﻮﻟ
ُ ﺖ ﻟَ ُﻜ ْﻢ أَﻧْـ ُﻔ
ِ
{ ﻴﻞ
َ َ ﻓIbnu Katsir mengatakan bahwa Nabi Ya’qūb menyangka anakٌ ﺼ ْﺒـ ٌﺮ َﺟﻤ
anaknya

melakukan

kebohongan

sebagiamana

dahulu

pernah

dilakukannya saat membuang Yūsuf, sehingga Nabi Ya’qūb pun berkata
sama.

ﺴ ُﻜ ْﻢ أ َْﻣ ًﺮا
ْ  } ﺑَ ْﻞ َﺳ ﱠﻮﻟ:ﻗﺎل ﻟﻬﻢ ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﻟﻬﻢ ﺣﻴﻦ ﺟﺎءوا ﻋﻠﻰ ﻗﻤﻴﺺ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﺪم ﻛﺬب
ُ َﺖ ﻟَ ُﻜ ْﻢ أَﻧْـ ُﻔ
ِ
{ ﻴﻞ
َ َﻓ
ٌ ﺼ ْﺒـ ٌﺮ َﺟﻤ
 وﻇﻦ أﻧﻬﺎ ﻛﻔﻌﻠﺘﻬﻢ ﺑﻴﻮﺳﻒ، ﻟﻤﺎ ﺟﺎءوا ﻳﻌﻘﻮب وأﺧﺒﺮوﻩ ﺑﻤﺎ ﻳﺠﺮي اﺗﻬﻤﻬﻢ:ﻗﺎل ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ إﺳﺤﺎق
ِ
. ﻴﻞ
َ َ} ﻗ
ْ ﺎل ﺑَ ْﻞ َﺳ ﱠﻮﻟ
َ َﺴ ُﻜ ْﻢ أ َْﻣ ًﺮا ﻓ
ٌ ﺼ ْﺒـ ٌﺮ َﺟﻤ
ُ َﺖ ﻟَ ُﻜ ْﻢ أَﻧْـ ُﻔ
، ُﺳﺤﺐ ﺣﻜﻢ اﻷول ﻋﻠﻴﻪ، ﻟﻤﺎ ﻛﺎن ﺻﻨﻴﻌﻬﻢ ﻫﺬا ﻣﺮﺗﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻠﻬﻢ اﻷول:وﻗﺎل ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺎس
190
ِ
{ ﻴﻞ
ْ  } ﺑَ ْﻞ َﺳ ﱠﻮﻟ:وﺻﺢ ﻗﻮﻟﻪ
َ َﺴ ُﻜ ْﻢ أ َْﻣ ًﺮا ﻓ
ٌ ﺼ ْﺒـ ٌﺮ َﺟﻤ
ُ َﺖ ﻟَ ُﻜ ْﻢ أَﻧْـ ُﻔ
188

Jalaludin Asy-Syuyuti, Jalaludin Al-Mahally, Tafsir Jalalain, dari Al-Maktabah AlSyâmilah, Surat Yūsuf Ayat: 18.

18.

189

Ibid

190

Abu Fida’ Isma’il bin Katsir Al-Quraisyi Ad-Dimasyqi, Op.Cit., Surat Yūsuf Ayat:
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Ketidakpercayaan Nabi Ya’qūb adalah suatu kewajaran walau
sebenarnya cerita itu benar-benar terjadi, karena sebelumnya mereka
pernah berbohong, secara naluri memang susah percaya kepada orang
yang sebelumnya pernah berbohong, selain itu karena Ya’qūb memang
tidak dibukakan pengetahuan gaib agar dapat melihat kebenaran cerita
anak-anaknya itu, sebagaimana pernah diberikan Allah saat kehiangan
Yūsuf dahulu.

} َﻋ َﺴﻰ ﱠpenggalan ayat ini, ditafsirkan
{ ﷲُ أَ ْن ﯾَﺄْ ِﺗﯿَﻨِﻲ ﺑِ ِﮭ ْﻢ َﺟ ِﻤﯿﻌًﺎ إِﻧﱠﮫُ ھُ َﻮ ْاﻟ َﻌﻠِﯿ ُﻢ
oleh Ibnu Katsir bahwa Ya’qūb berharap semua anak-anaknya kembali,
yaitu Yūsuf dan kedua saudaranya, namun beliau hanya berserah terhadap
takdir Allah atas keadaannya sekarang.

 وإﻣﺎ أن ﻳﺄﺧﺬ أﺧﺎﻩ ﺧﻔﻴﺔ؛، إﻣﺎ أن ﻳﺮﺿﻰ ﻋﻨﻪ أﺑﻮﻩ ﻓﻴﺄﻣﺮﻩ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﻟﻴﻪ،ﻣﺼﺮ ﻳﻨﺘﻈﺮ أﻣﺮ اﷲ ﻓﻴﻪ
ِ  } اﻟ، اﻟﻌﻠﻴﻢ ﺑﺤﺎﻟﻲ: } ﻋﺴﻰ اﻟﻠﱠﻪ أَ ْن ﻳﺄْﺗِﻴﻨِﻲ ﺑِ ِﻬﻢ ﺟ ِﻤﻴﻌﺎ إِﻧﱠﻪ ﻫﻮ اﻟْﻌﻠِﻴﻢ { أي:وﻟﻬﺬا ﻗﺎل
{ ﻴﻢ
َ
ََ ُ
ُ ْﺤﻜ
ُ َ َُ ُ ً َ ْ
ََ
191
.ﻓﻲ أﻓﻌﺎﻟﻪ وﻗﻀﺎﺋﻪ وﻗﺪرﻩ
Kalau kita pahami ungkapan ayat di atas menggunakan lafadz َﺟ ِﻤﯿﻌًﺎ
artinya banyak, atau lebih dari dua padahal yang disebutkan dalam
peristiwa tersebut adalah Bunyamin dan Rubail sebagai kakak tertua,
namun Allah menggunakan kalimat

Jama’ bukan Tasniyah ini

menguatkan bahwa sesungguhnya Ya’qūb tetap percaya dan mempunyai
keyakinan bahwa Yūsuf masih hidup dan akan segera kembali.
191

Ibid., Surat Yūsuf Ayat: 83.
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ِ إِﻧﱠﻪ ﻫﻮ اﻟْﻌﻠِﻴﻢ اﻟ
Pada akhir ayat 83 di atas ditutup dengan ungkapan ﻴﻢ
َ ُ َ َُ ُ
ُ ْﺤﻜ
(Dia-lah yang Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana) bukan dengan
ungkapan Maha Mendengar dan Maha Mengetahui, ini menjelaskan
bahwa Nabi Ya’qūb tidak meminta agar dibukakan pengetahuan ghaib
untuk mengetahui keadaan anak-anaknya, melaikan beliau menyerahkan
semua urusanya keapda Allah dengan bertawakal, bahwa hanya Allah
yang memiliki hikmah dan kebijaksanaan yang mutlak atas segala ujian
yang sedang beliau hadapi. 192
Ayat 18 dan 83 di atas memberi pelajaran yang sangat berguna
dalam kehidupan sehari-hari, agar kita tidak terburu-buru meluapkan
emosi ketika tidak mempercayai suatu kabar atau cerita. Yang harus
pertama kali dilakukan adalah merenungkan sejenak sebelum mengambil
keputusan mengenai bagaimana seharusnya menentukan sikap. 193
Sabar yang dilakukan Nabi Ya’qūb bukan sekedar sabar biasa, yang
hanya mudah diucapkan lisan, karena kalau kita pahami redaksi ayat 83
tersebut menjelaskan runtutan kesabaran Nabi Ya’qūb yang luar biasa,
setelah Nabi Ya’qūb berkata tentang kesabaranya, beliau berdoa hanya
kepada Allah, agar dikembalikan ketiga puteranya, setelah itu beliau
menyatakan kepasrahan diriya atas takdir dan kehendak Allah.

192

Fuad Al-Aris, Latha’f Al-Tafsir Min Surah Yūsuf, trj, FAuzi Bahrezi, dengan Judul,
Pelajaran Hidup Surah Yūsuf, (Jakarta: Zaman, 2013), h. 107.
193

Ibid., h. 457.
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Kata sabar di dalam Al-Qur’an disebut 103 kali, baik dengan
redaksi kata benda atau kata kerja, tersebar di dalam 46 surah, (29 surah
Makiyah dan 17 surah Madaniyah), dan 101 ayat.194
Secara bahasa sabar berasal dari kata ( ﺻﺒﺮ ﯾﺼﺒﺮ ﺻﺒﺮ

), yang

memiliki arti bersabar tabah hati, berani. 195Dalam kamus besar bahas
indonesia, sabar diartikan dengan (tidak lekas marah, tidak lekas putus asa,
tidak lekas patah hati) semakna dengan tabah. 196
Secara terminologi Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, sabar adalah
menahan jiwa dari cemas, menahan lisan dari mengeluh, dan menahan
organ tubuh dari mencelakai diri, seperti menampar pipi, merobek-robek
baju dan lain sebagainya.197
Allah memang akan menguji orang-orang yang sabar dengan
sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta dan jiwa, sebagaimana
Firman Allah dalam Qs: Al-Baqarah: 155-157.

        
           
           
  
194

Muhammad Fu’ad Abd al-Baqi, al-Mu’jam al-Mufahras li alfadhzi Al-Qur’an (Cairo:
Dar al-Kutub al-Mishriyah, 1364 H), h. 400-401.
195

Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara
Penterjemah atau Penafsiran Al-Qur’an), h. 211.
196
197

Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ( Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 763.

Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Sabar Perisai Seorang Mukmin, Terj, Fadh, (Jakarta:
Pustaka Azzam, 2002), h. 12.
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Dan pasti kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan,
kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. dan sampaikan kabar gembira
kepada orang-orang yang sabar,
(yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan:
"Inna lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun.
Mereka Itulah yang mendapat ampunan dan rahmat dan rahmat dari
Tuhannya dan mereka Itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. 198

Kesabaran Nabi Ya’qūb layaknya kesabaran para Rosul Ulul 'azmi
walau secara kenyataan Nabi Ya’qūb tidak termasuk golongan Ulul 'azmi
namun secara karakter, kesabaran Nabi Ya’qūb tidak jauh dari mereka
para Ulul 'azmi. Karena Secara etimologis Ulul 'azmi berasal dari dua suku
kata ulu dan ‘azmi. Ulu mempunyai arti yang empunya (untuk bentuk
jamak) serta ‘azmi berasal dari kata ‘azama yang mempunyai arti kemauan
yang teguh dan kuat.199 Dengan kata lain Ulul 'azmi adalah mereka yang
memiliki keteguhan hati dan ketabahan dalam menghadapi kesulitan serta
tekad yang membaja untuk mewujudkan kebaikan. Sebagaimana firman
Allah dalam QS. Al-Ahqaf: 35

             
              
 
Maka Bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan
hati dari rasul-rasul Telah bersabar dan janganlah kamu meminta
198

Al-Hikmh, Al-Qur’an dan TerjemahnyaI, diterjemahkan Oleh Penyelenggara
Pentrjemah Al-Qur’an dan disempurnakan Oleh lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an, ( Bandung:
Diponegoro, 2014), cet, 10, h h. 24.
199

A.W. Munawwir, Kamus Al-Munawwir, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 928
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disegerakan (azab) bagi mereka. pada hari mereka melihat azab yang
diancamkan kepada mereka (merasa) seolah-olah tidak tinggal (di dunia)
melainkan sesaat pada siang hari. Tugasmu hanya menyampaikan, maka
tidak ada yang dibinasakan kecuali kaum yang fasik (tidak taat kepada
Allah. 200
Dalam tafsir Jalalain ayat di atas dijelaskan bahwa para rosul
dianjurkan untuk bersabar saat menghadapi perlakuan para kaumnya saat
berdakwah, sebagaimana kesabaran para ulul Ulul 'azmi, yaitu orangorang yang teguh dan sabar di dalam menghadapi cobaan dan tantangan
seperti para rosul-rosul sebelumnya. Karena sesungguhnya yang memiliki
sifat itu termasuk orang yang mempunyai keteguhan hati.

ﺻﺒَـ َﺮ أ ُْوﻟُﻮاْ اﻟﻌﺰم { ذوو اﻟﺜﺒﺎت واﻟﺼﺒﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺪاﺋﺪ } ﱠﻣ َﻦ
َ } ﻓﺎﺻﺒﺮ { ﻋﻠﻰ أذى ﻗﻮﻣﻚ } َﻛ َﻤﺎ
201
.،اﻟﺮﺳﻞ { ﻗﺒﻠﻚ ﻓﺘﻜﻮن ذا ﻋﺰم
Diantara rosl-rosul yang menyandang gelar Ulul 'azmi diataranya
adalah Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Muhammad sebagaimana yang
dijaskan Allah dalam QS. Asy-syuraa Ayat: 13

             
             
             
Dia Telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang Telah
diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang Telah kami wahyukan
kepadamu dan apa yang Telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan
200
201

Al-Hikmah, Op.Cit., 506.

Jalaludin Asy-Syuyuti, Jalaludin Al-Mahally, Tafsir Jalalain, dari Al-Maktabah AlSyâmilah , Tafsir Surat Al-Ahqaf Ayat: 35.
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Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah
tentangnya. amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru
mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang
dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepadaNya orang yang kembali
(kepada-Nya).202

Mereka inilah yang memiliki kesabaran, keteguhan batin dan
ketabahan dalam menghadapi kesulitan serta tekad yang membaja untuk
mewujudkan kebaikan203

2. Memaafkan
Dalam surat Yūsuf ditemukan ada empat ayat yang membicarakan
tentang maaf dan memaafkan, yaitu ayat 91, 92, 97, dan 98.
a. Permohonan Maaf Saudara-Saudara Yūsuf terhadap Yūsuf
Dalam ayat 91 ini dijelaskan pengakuan saudara-saudara Yūsuf
atas kesalahanya. Dan dalama ayat selanjutnya dijelaskan betapa
kelembutan sikap Nabi Yūsuf yang ikhlas memberi maaf terhadap
saudara-saudaranya atas perbuatan dzalim yang pernah mereka perbuat
dahulu.

           
           
Mereka berkata: "Demi Allah, Sesungguhnya Allah Telah melebihkan
kamu atas kami, dan Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang
bersalah (berdosa)".

202

Al-Hikmah, Op.Cit., 484.

203

M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah¸ vol. 13., (Jakarta: Lentera Hati, 2003) h. 112
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Dia (Yūsuf) berkata: "Pada hari Ini tak ada cercaan terhadap kamu,
Mudah-mudahan Allah mengampuni (kamu), dan dia adalah Maha
Penyayang diantara para penyayang".204

( ﻗَﺎﻟُﻮا ﺗَﺎﻟﻠﱠ ِﻪ ﻟََﻘ ْﺪ آﺛـَﺮَك اﻟﻠﱠﻪُ َﻋﻠَﻴْـﻨَﺎDemi Allah, Sesungguhnya Allah Telah
َ
melebihkan kamu atas kami ) ungkapan saudara-saudara Yūsuf ini
menggambarkan keikhlasan dan ketulusan dalam memuji. Mereka
berkata bahwa Allah melebihkanmu dari kami. Kelebihan yang ada
pada diri Yūsuf diantaranya adalah pengetahuan, kesantunan,
kecerdasan, kemuliaan, kesabaran, ketampanan, sikap ihsan, dan
kekuasaan.205
َﺎط ِﺌﯿﻦ
ِ ( َوإِ ْن ُﻛﻨﱠﺎ ﻟَ َﺨdan Sesungguhnya kami adalah orang-orang
yang bersalah) Dalam ungkapan tersebut terkandung pengakuan
bersalah sekaligus permohonan agar dimaafakan dan diampuni.
Mereka benar-benar mencela dan mengecam perbuatan mereka sendiri.
Mereka juga tidak mencari dalih dan alasan untuk perbuatan yang telah
mereka lakukan, mereka dengan jantan mengakui kesalahan dan
kedzaliman mereka, seraya mengharapkan rahmat Allah. 206
Jika kita perhatikan cara meminta maaf, yang dilakukan oleh
saudara-saudara Yūsuf adalah sangat indah. Mereka meminta maaf
dengan ahlak yang mulia. Mula-mula mereka mengungkapkan pujian
204

Al-Hikmah, Op.Cit., h. 243.

205

Fuad Al-Aris, Op.Cit., h. 492.

206

Ibid., h. 493.
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terlebih dahulu kepada orang yang pernah mereka dzalimi kemudian
mengakui kesalahannya serta meminta maaf.
ﯾﺐ َﻋﻠَ ْﯿ ُﻜ ُﻢ ْاﻟﯿَ ْﻮ َم
َ ﺎل َﻻ ﺗَ ْﺜ ِﺮ
َ َ( ﻗPada hari Ini tak ada cercaan terhadap
kamu) secara harfiyah kata ﯾﺐ
َ  ﺗَ ْﺜ ِﺮbermakna menghilangkan lemak atau
minyak yang menutupi perut. Kata itu mengacu pada celaan atau
kecaman yang merusak kehormatan, dan membuka aib seseorang. 207
Maka Yūsuf menggunakana kata ini, dengan tujuan bahwa Yūsuf
benar-benar tidak memiliki rasa dendam terhadap saudara-saudaranya.
 ( ﻳﻐﻔﺮ اﷲ ﻟﻜﻢmudah-mudahan Allah mengampunimu) kalimat ini
bermakna do’a. Artinya aku mendoakan agar Allah menberi ampun
pada kalian. Hal ini menegaskan bahwa Yūsuf a.s. tidak mau menutut
haknya untuk balas dendam. Sebaliknya beliau memaafkan mereka dan
kemudian berdoa agar Allah juga memberikan ampunan kepada
mereka.208 Karena sesungguhnya setiap Manusia yang berhati baik
tidak memiliki ruang untuk dendam dan pada momen kemenangannya
beliau menunjukkan penuh kebaikan kepada saudara-saudaranya dan
dengan penuh kerendahan hati terhadap tuhannya.209
b. Permohonan Maaf Anak-Anak Ya’qūb Terhadap Ya’qūb

207
208
209
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Mereka berkata: "Wahai ayah kami, mohonkanlah ampun bagi kami
terhadap dosa-dosa kami, Sesungguhnya kami adalah orang-orang
yang bersalah (berdosa)".210
اﺳﺘَـ ْﻐ ِﻔ ْﺮ ﻟَﻨَﺎ ذُﻧُﻮﺑَـﻨَﺎ
ْ (mohonkanlah ampun bagi kami terhadap dosadosa kami). Pada ayat di atas terlihat bahwa saudara-saudara Yūsuf
telah mengakui kesalahanya dan ingin membersihkan jiwa mereka,
dengan meminta maaf

dan ampunan kepada orang yang mereka

perlakukan dengan buruk, yaitu ayahnya sendiri. Ungkapan ayat di atas
meliputi dua bentuk permintaan ampunan, yaitu kepada Allah dan
kepada Ya’qūb. Hal seperti ini merupakan cara yang indah dalam
meminta maaf. Dan juga menunjukkan kecerdasan dan kebeningan
jiwa mereka. 211
Mereka telah mengakui bahwa mereka telah melakukan banyak
dosa dan kesalahan. Karena itulah Lafadz yang digunakan di sini
adalah ذُﻧُﻮﺑَـﻨَﺎ, mereka mengatakan, “mintakanlah ampunan atas dosadosa (dzunuub) kami”. Sementara, yang kita ketahui dari kisah ini dosa
mereka hanya satu yaitu melemparkan Yūsuf a.s. ke dalam sumur.
Hal serupa juga dingkapkan oleh Attabari, beliau menyatakan
bahwa

anak-anak

Ya’qūb

telah

mengakui,

merekalah

yang

memisahkan antara Ya’qub dan Yūsuf, sehingga mereka meminta
210
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maaf atas semua dosa-dosa yang pernah dilakukan, diataranya dosa
kepada Yūsuf dan kepada Ya’qūb.

 ﻳﺎ أﺑﺎﻧﺎ:ﻳﻌﻘﻮب اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻓ ﱠﺮﻗﻮا ﺑﻴﻨﻪ وﺑﻴﻦ ﻳﻮﺳﻒ
 ﻗﺎل وﻟﺪ: ﻳﻘﻮل ﺗﻌﺎﻟﻰ ذﻛﺮﻩ:ﻗﺎل أﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ
َ

 ﻓﻼ ﻳﻌﺎﻗﺒﻨﺎ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ، وﻳﺴﺘﺮ ﻋﻠﻴﻨﺎ ذﻧﻮﺑﻨﺎ اﻟﺘﻲ أذﻧﺒﻨﺎﻫﺎ ﻓﻴﻚ وﻓﻲ ﻳﻮﺳﻒ،ﻳﻌﻒ ﻋﻨﱠﺎ
ُ ﺳﻞ ﻟﻨﺎ رﺑﻚ
212

اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ

Fuad Al-Aris mengatakan bahwa ada sekitar 8 dosa yang sekitar

delapan dosa yang mereka lakukan.213
1) Dosa

pertama

mereka

adalah

bersekongkol

merencanakan

pembuangan Yūsuf a.s.
2) Dosa kedua adalah ketika menunjukkan rasa cinta kepada Yūsuf
a.s.

dihadapan sang ayah, padahal sebetulnya mereka sangat

membencinya
3) Dosa ketiga adalah ketika membawa Yūsuf a.s. dan mengatakan
akan menjaganya, sementara niat sesungguhnya adalah untk
menumpahkan darah
4) Dosa keempat mereka lakukan saat melempar seorang anak kecil
yang lemah ke dalam gelap sumur
5) Dosa kelima adalah ketika datang menjumpai Ya’qūb a.s. sambil
membawa baju yang sudah dilumuri darah
6) Dosa keenam adalah dusta yang mereka katakan kepada Ya’qūb
a.s. bahwa Yūsuf a.s. telah dimakan serigala
212
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7) Dosa ketujuh adalah ketika berada di hadapan al-Aziz mereka
menuduh Yūsuf a.s. telah mencuri
8) Dosa kedelapan dan ini yang paling berat adalah duka mendalam
yang dialami ayah mereka hingga akhirnya kehilangan penglihatan
akibat dari perbuatan mereka.

          
Ya’qūb berkata: "Aku akan memohonkan ampun bagimu kepada
Tuhanku. Sesungguhnya Dia-lah yang Maha Pengampun lagi Maha
penyayang".214
Pada ayat di atas terkesan tidak ada kata-kata Ya’qūb, bahwa
beliau memaafkan anak-anaknya. Namun sebagai seorang ayah dan
juga Nabi utusan Allah, tentu saja dengan penuh kelembutan dan kasih
sayang Ya’qūb memaafkan anak-anaknya. Ya’qūb menyampaikan
maafnya tidak secara langsung, tetapi secara implisit dalam ucapannya
yang indah. Sungguh Dia Maha Pengampun Dan Maha Penyayang.215
Pernyataan Ya’qūb dalam ayat di atas menegaskan, bagaimana
mungkin beliau tidak memaafkan anak-anaknya sementara beliau
berdo’a dan bermunajat kepada Allah dalam kondisi terbaiknya agar
Allah mengampuni dan menyayangi mereka.216
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Ya’qūb menunda untuk memintakan ampunan bagi anakanaknya. Seperti yang diketahui, tindakan buruk yang mereka lakukan
kepada Ya’qūb lebih menyakitkan daripada yang dilakukan kepada
Yūsuf Siksaan terhadap jiwa lebih sakit daripada siksaan terhadap
tubuh. Sementara kasih sayang seorang ayah kepada anaknya lebih
besar daripada kasih sayang seseorang kepada saudaranya. Harapan
Ya’qūb agar anak-anaknya mendapa ampunan tidak diwujudkan
dengan sekedar meminta. Ia rela melakukan apapun agar anak-anaknya
diampuni Alloh. Itulah keinginan dan perhatian besar seorang ayah
kepada anak-anaknya. Ia ingin berada dalam kondisi tenang dan
sunyi.217
Baqhawi dalam tafsirnya meyebutkan ada dua poin do’a yang
dipanjatkan Nabi Ya’qūb. Yang pertama meminta ampunan atas
kekhawatiran terhadap Yūsuf, beliu meminta diberi sedikit kesabaran,
kedua beliau meminta maafkan anak-anaknya terhadap apa yang telah
mereka perbuat terhadap Yūsuf.

 واﻏﻔﺮ ﻷوﻻدي ﻣﺎ أﺗﻮا إﻟﻰ أﺧﻴﻬﻢ،اﻟﻠﻬﻢ اﻏﻔﺮ ﻟﻲ ﺟﺰﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﻳﻮﺳﻒ وﻗﻠﺔ ﺻﺒﺮي ﻋﻨﻪ
218

ﻏﻔﺮت ﻟﻚ وﻟﻬﻢ أﺟﻤﻌﻴﻦ
 ﻓﺄوﺣﻰ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ إﻟﻴﻪ أﻧﻲ ﻗﺪ،ﻳﻮﺳﻒ
ُ

Islam sebagai agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw,
senantiasa

mengajarkan

perlunya

mengendalikan

amarah

dan

mengutamakan kemudahan memberi maaf kepada orang lain.
217
218

Ibid., h.532.

Baqhawi, Abu Muhamad Al-Husayn ibn’ûd Al-farra’, Ma’lim Al-Tanzil, dari AlMaktabah Al-Syâmilah, Tafsir Surat Yūsuf Ayat: 98.

106

Menahan amarah bukan berarti menyimpannya untuk sewaktu-waktu
diletupkan, tetapi meleburnya dengan pemberian maaf. 219
Memaafkan berasal dari kata maaf yang mendapat imbuhan mekan, yang berarti ampun mengapuni. 220 Dalam bahasa arab Kata maaf
terambil dari kata al-‘Afw, yang berasal dari akar kata yang terdiri dari
huruf ‘ain, fa’ dan wauw. Maknanya berkisar pada dua hal, yaitu
meninggalkan sesuatu dan memintanya. Secara bahasa kata ‟Afw
memiliki dua makna dasar, yakni tarku asy syai (meninggalkan
Sesuatu) dan Thalabu asy Syai (meminta Sesuatu).221 Quraish Shihab
mendefinisikan ‟Afw dengan arti membinasakan serta mencabut akar
sesuatu.222 Dari sini kemudian lahir ‟Afw, yang berarti meninggalkan sanksi
terhadap yang bersalah (memaafkan).

3. Dzikrullah
Dalam surat Yūsuf Ayat 86 dijelaskan, bahwa Dzikrullah
dilakukan Nabi Ya’qūb untuk menenangkan keadaanya yang sedang
dalam keadaan teramat sangat sedih, karena kehilangan Yūsuf dan
Bunyamin, beliau memilih hanya mengadukan kesusahan dan kesedihanya
hanya kepada Allah. Walaupun secara lafdzi kata dzikir tidak disebutkan
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dalam ayat ini namun secara maknawi dzikir ( dalam artian mengingat
Allah) disebutkan dalam ayat ini.
Pada ayat sebelumnya dinyatakan bahwa anak-anak Ya’qūb
mengungkapkan kekhawatiran mereka kepada ayahnya secara bertahap.
Pertama-tama mereka menyebut kondisi Ya’qūb yang masih mengingat
Yūsuf Bagi mereka, kepedihan Ya’qūb yang berkepanjangan itu sudah
tidak logis. Sebab, mereka menganggap Yūsuf sudah tidak ad, berbeda
halnya dengan Ya’qūb yang meyakini bahwa ia masih hidup. Kemudian
mereka mengungkapkan kondisi fisik Ya’qūb yang semakin lemah. Dan
yang terakhir, mereka mengungkapkan dampak lebih berat yang mungkin
dirasakan atau menimpa Ya’qūb Mereka berkata, “Atau (engkau) termasuk
orang yang binasa”. Tentu saja ungkapan seperti itu tidak disukai Ya’qūb
Tentu saja ia mengetahui, tindakan menyakiti apalagi membunuh diri
sendiri adalah tindakan yang diharamkan Allah dan bertentangan dengan
akal sehat. Oleh sebab itu Ya’qūb menjawab ungkapan mereka dalam Ayat
selanjutnya.

             
Ya’qūb menjawab: "Sesungguhnya hanyalah kepada Allah Aku
mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan Aku mengetahui dari Allah
apa yang kamu tiada mengetahuinya."223
Ketika menggambarkan kesedihan yang dideritanya, Ya’kub
menggunakan kata “batstsi” yang secara harfiah berarti kerisauan yang
223
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sangat besar dan tidak bisa disembunyikan sehingga akhirnya terlihat oleh
oranglain. Ya’kub tidak ingin memperlihatkan kesedihan dan dukanya
kepada manusia. Ia menjauhkan diri dari oranglain. Ia tidak mau mengadu
kepada seorangpun. Ketika orang-orang berada disekitarnya dan ingin
menghiburnya, Ya’kub mengungkapkan secara terbuka bahwa ia
mengadukan kesedihannya kepada Tuhan. 224
Ungkapan dan tutur kata Ya’qūb a.s. dalam ayat di atas memberi
kita pelajaran yang berharga. Ia mengajari kita bagaimana menata adab
dan prilaku kita dihadapan Allah serta bagaimana seharusnya kita bersikap
kepada sesama manusia. Orang yang tinggi tingkatan imannya tidak akan
pernah meminta bantuan dan mengadukan permasalahannya kepada selain
Allah. 225
Dzikrullah berasal dari kata  ذﻛﺮbermakna  اﻟﺼﻔﻰyaitu bersih dan
hening. Wadahnya adalah  اﻟﻮﻓﻰartinya menyempurnakan. Dan syaratnya
adalah  اﻟﺤﻀﻮرartinya hadir sepenuhnya, hamparanya adalah amal saleh.
Dalam pengeretian ibadah dzikir adalah mengingat atau menyebut nama
Allah. 226 Dalam surat Al-Ahzab ayat 41, Allah memerintahkan kepada
orang-orang beriman untuk berdzikir dengan sebanyak-banyaknya dan
dalam surat Al-Imran ayat 191, disebutkan bahwa berdzikir itu bukan
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hanya diwaktu shalat saja, namun dalam keadaan berdiri, duduk dan
berbaring.

         
         
 
(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau
dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit
dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan
Ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, lindungilah kami dari siksa
neraka.227
Dari ayat di atas dapat kita pahami bahwa mengingat Allah adalah
suatu hal yang mutlak dimanapun, kapanpun dan dalam keadaan apapun.
Sebagaimana penafsiran Hamka, beliau mengatakan bahwa mengingat
Allah itu tidak terbatas waktu, di darat maupun di laut, dalam keadaan
kaya ataupun miskan, dalam keadaan sehat ataupun sakit, dalam keadaan
bahgia ataupun sedih. 228
Dzikrullah (mengingat Allah) merupakan salah satu model
pengalihan dari masalah yang dihadapi. Dengan mengingat Allah dalam
wujud kalimah thayyibah, wirid, doa,dan tilawah Al- qur’an hati akan
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merasa tentram dalam menghadapi masalah, atau ketika harapan tak
terpenuhi. 229 Sebagaimana firman Allah dalam Surat Ar-Ra’ad ayat: 28

            
(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram
dengan mengingat Allah. Ingatlah, Hanya dengan mengingati Allah-lah
hati menjadi tenteram.230
Dengan mengingat Allah dalam segala situasi, maka sirkuit
penghubung antara manusia dengan qalb-nya senantiasa dalam keadaan
stand by (posisi on). Tidak ada lagi kesempatan masuk bagi keputusasaan,
prejudice (su’ al- zhann), amarah (al-ghadhab), dan sifat-sifat buruk
lainnya. Dengan dzikrullah yang disertai penghayatan, sifat-sifat buruk
akan tertahan sebelum bersarang dalam diri manusia. 231
Emosi positif yang memancar dalam bentuk dzikrullah mampu
memblokade emosi-emosi negatif dari diri kaum beriman. Itu sebabnya,
dzikrullah dimasukkan dalam kategori pengalihan (displacement) karena
berfungsi mengalihkan emosi negatif ke emosi positif. Pemahaman
terhadap makna-makna simbolik yang terkandung pada dzikrullah
menghembuskan angin ketenangan dan persepsi positif terhadap Allah,
sehingga mengenyahkan kecenderungan-kecenderungan negatif dalam
menyikapi sesuatu.232
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B. HIKMAH DARI MANAJEMEN EMOSI
Semua kisah yang terdapat dalam surat Yūsuf mengajarkan kepada kita
betapa kebaikan akan dibalas dengan kebaikan sebagaiman firman Allah
dalam Surat Ar-Rahmān ayat 60:

     
Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan (pula).233

Kebaikan-kebaikan yang terdapat dalam surat Yūsuf diantaranya
adalah tidak mencaci maki saat Ya’qūb marah, tidak dendam saat Yūsuf di
dzholimi, serta bersabar dan berserah diri saat Ya’qūb ditimpa duka cita
karena dibohongi. Ini semua mampu dilakukan oleh Nabi Ya’qūb dan Nabi
Yūsuf karena keduanya mampu mengendalikan emosinya. Sehinggga Allah
menunjukkan hikmah dibalik itu semua, ada beberapa manfaat atau hikmah
dari mengendalikan emosi yang ada dalam surat Yūsuf diantaranya adalah.

1. Menghindarkan dari Kebencian dan Perpecahan

             
       
Dan mereka datang membawa baju gamisnya (yang berlumuran) dengan
darah palsu. Ya’qūb berkata: "Sebenarnya dirimu sendirilah yang
memandang baik perbuatan (yang buruk) itu; Maka hanya bersabar yang

233
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baik Itulah kesabaranku. Dan kepada Allah saja memohon pertolonganNya terhadap apa yang kamu ceritakan.234
Dalam menafsirkan Ayat di atas Fuad Al-Aris mengatakan bahwa
Nabi Ya’qūb menyakini kalau Nabi Yūsuf tidak dimakan Serigala,
dengan ungkapan “Sebenarnya dirimu sendirilah yang memandang baik
perbuatan (yang buruk) itu”. Jika salah seorang diatara kita yang
mengalami keadaan serupa itu, bisa jadi langkah peretama yang kita
lakukan adalah melampiaskan kemarahan dan mencaci maki mereka. 235
Ketegangan

emosi

yang

sedang

dialami

Nabi

Ya’qūb,

sesungguhnya sangat membuat jiwanya tergoncang. Andai saja Nabi
Ya’qūb tidak

mampu

mengendalikan emosinya,

tidak

menutup

kemungkinan perpecahan yang kemudian menimbulkan kebencian akan
terjadi antara beliau dan anak-anaknya. Namun dalam keadaan dan situasi
seperti ini Nabi Ya’qūb mampu mengendalikan Emosinya, maka langkah
pertama dan yang paling utama beliau lakukan adalah bersabar dan
berserah diri kepada Alla, sehingga keadaan dan situasi tetap dalam
keadaan tenang.
2. Menyukseskan Rencana

               
            
Mereka berkata: "Jika ia mencuri, Maka sesungguhnya, Telah sebelum itu
saudaranya pun pernah mencuri.". Maka Yūsuf menyembunyikan
234
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kejengkelan itu pada dirinya dan tidak ditampakkannya kepada mereka. dia
Berkata (dalam hatinya): kedudukanmu justru lebih buruk. Dan Allah Maha
mengetahui apa yang kamu terangkan.236
Dalam ayat di atas dapat kita ketahui bahwa Nabi Yūsuf sebagaimana
manusia kebanyakan, meresa marah dan kesal. Setelah beliau mendengar
tuduhan yang dilontarkan oleh saudara-saudaranya, bahwa beliau pernah
mencuri. Namun Nabi Yūsuf memiliki keistimewaan dibanding dengan
manusia lainya, sehingga beliau mampu mengendalikan emosinya dengan
menyembunyikan kemarahan dan kejengkelan yang beliau rasakan saat itu. 237
Kisah yang terdapat dalam ayat tersebut menggambarkan betapa besar
gejolak jiwa yang Nabi Yūsuf rasakan untuk membela diri. Sesungguhnya
bisa saja beliau melakukan apapun untuk membalas dendam terhadap
kedzaliman yang dulu pernah mereka lakukan kepadanya. Apalagi beliau
berada pada keadaan yang lebih berkuasa dibandingkan dengan mereka saat
itu.
Saat sedang dalam keadaan seperti ini Nabi Yūsuf memilih untuk
mengendalikan emosinya, demi tercapainya tujuan yang lebih luhur dan lebih
besar yang telah beliau rencanakan dari awal. Salah satunya yaitu menahan
adiknya Bunyamin uuntuk tinggal bersamanya dan pristiwa ini juga, nantinya
menjadi peyebab bertaubatnya ssaudara-saudara Yūsuf dan juga menjadi
penyebab berkumpulnya kembali semua keluarga Yūsuf.
3. Membawa Kepada Kemenangan dan Kebahagiaan
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Maka ketika mereka masuk ke (tempat) Yūsuf: Yūsuf merangkul ibu bapanya
dan dia berkata: "Masuklah kamu ke negeri Mesir, insya Allah dalam
keadaan aman".
Dan ia menaikkan kedua ibu-bapanya ke atas singgasana. dan mereka
(semua) tunduk sujud kepada Yūsuf. dan Berkata Yūsuf: "Wahai ayahku
inilah ta'wil mimpiku yang dahulu itu; Sesungguhnya Tuhanku Telah
menjadikannya kenyataan. dan Sesungguhnya Tuhanku Telah berbuat baik
kepadaku, ketika dia membebaskan Aku dari penjara dan ketika membawa
kamu dari dusun, setelah syaitan merusak (hubungan) antaraku dan saudarasaudaraku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Lembut terhadap apa yang dia
kehendaki. Sesungguhnya dialah yang Maha mengetahui lagi Maha
Bijaksana.238

Kisah perjalanan Nabi Yūsuf ini diakhiri dengan berkumpulnya
semua anggota keluarganya. Sebagaimana yang pernah Yūsuf katakana pada
ayahnya dahulu mengenai mimpinya sewaktu kecil. Yang terdapat pada
awal-awal surat ini.
Dalam mimpinya itu beliau melihat sebelas bintang, matahari dan
bulan yang semuanya bersujud padanya, dan mimpi itu kini benar-benaar
menjadi nyata.239
238

Departemen Agama RI, Op.Cit., h. 247

239

Fuad Al-Aris, Op.Cit.,h. 516.
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Dua ayat di atas inilah yang menggambarkan puncak dari suatu
kemenangan dan kebahagiaan dari semua rencana yang sejak awal dirancang
oleh Yūsuf dengan penuh kecerdasan akal dan emosionalnya. Kebahagian
yang terlihat dalam ayat ini, salah satunya adalah ekspresi emosi bahagia
Nabi Yūsuf saat bertemu kedua orang tuanya, yaitu merangkulnya.
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BAB V
PENUTUP

A. KESIMPULAN
Setelah melalui pemaparan serta analisa berkenaan dengan
Manajemen emosi dalam Surat Yūsuf dapat disimpulkan hasil penelitian
sebagai berikut :
1. Manajemen emosi dalam surat Yūsuf
Ada dua cara manajemen emosi yang terdapat dalam surat Yūsuf.
Yang pertama dengan cara Displacement (pengalihan) yaitui Dzikrullah.
Yang kedua dengan cara Coping (menerima atau menjalani segala hal yang
terjadi dalam kehidupan) yang di dalamnya meliputi sabar dan memaafkan.
2. Hikmah mengendalikan emosi dalam surat Yūsuf
Dalam surat Yūsuf sekurang-kurangnya terdapat tiga manfaat bagi
orang-orang yang mampu mengendalikan emosi, yaitu meneghindarkan
dari kebencian dan perpecahan, mensukseskan rencana, dan membawa
kepada kemenangan dan kebahagiaan.
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B. SARAN
Implementasi dari penelitian ini adalah upaya untuk meningkatkan
kecerdasan dalam mengendalikan emosi, dengan menerapkan konsep-konsep
yang telah diajarkan Allah dalam Al-Qur’an, sehingga dapat tercipta
kehidupan yang penuh ketentraman dan kedamaian. Penulis mengakui, bahwa
penelitian ini jauh dari kata sempurna, mengingat cakupan penelitian hanya
sebatas ayat-tentang emosi primer dalam surat Yūsuf. Hal ini mengharuskan
bagi peneliti selanjutnya untuk dapat menyempurnakan pembahasan dengan
wacana dan tema selanjutnya, sehingga semangat keilmuan akan tetap maju
dan berkembang. Dengan harapan akan dapat saling melengkapi antara satu
dengan yang lainnya serta dapat memberikan kontribusi pemikiran tentang
tema manajemen emosi dalam Al-Qur’an secara utuh.

C. PENUTUP

Demikian penelitian skripsi yang berjudul MANAJEMEN EMOSI
DALAM AL-QUR’AN ( KAJIAN SURAT YŪSUF ). Semoga skripsi ini
bermanfaat bagi masyarakat muslim pada umumnya dan menjadi referensi
rujukan bagi mahasiswa UIN Raden Intan Lampung pada khususnya. Selain
itu tentunya skripsi ini masih banyak kekurangan terutama dalam mengungkap
lebih jauh dan mendalam lagi mengenai manajemen emosi secara detail dan
mencakup keseluruhan Ayat dalam Al-Qur’an yang berkaitan dengan tema.
Untuk itu, Peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif
demi kemajuan hasanah keilmuan di masa mendatang.
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