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ABSTRAK 

 

 

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan (Library Research) yang berjudul ―Konsep 

Kebebasan Kehendak Manusia dalam Perspektif Sigmund Freud dan Muhammad Iqbal‖. Penelitian ini 

bertujuan untuk menelaah pemikiran dari Sigmund Freud dan Muhammad Iqbal mengenai konsep 

kebebasan kehendak manusia dan bagaimana analisis terhadap pemikiran kedua tokoh tersebut dan 

bagaimana komparasi pemikirannya. Membandingkan konsep kebebasan kehendak manusia dalam 

pemikiran Islam dan Barat. Kedua tokoh ini dipilih karena Muhammad Iqbal dan Sigmund Freud berasal 

dari tradisi pemikiran yang berbeda, yaitu Islam dan Barat. Baik Islam maupun Barat memiliki perbedaan 

yang mencolok mengenai epistimologi yang terjadi. Namun keduanya memiliki kemiripan dalam 

berbicara konsep kebebasan kehendak manusia. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif. Guna 

menjawab permasalahan di atas, penulis menggunakan pengumpulan data melalui telaah pustaka tentang 

pemikiran Sigmund Freud dan Muhammad Iqbal. Penelitian ini selanjutnya dianalisis dengan 

menggunakan metode analisis historis untuk mengetahui bagaimana kehidupan kedua tokoh tersebut dan 

bagaimana perkembangan pemikirannya dan siapa saja yang mempengaruhi pemikiran kedua tokoh 

tersebut. Kemudian untuk menganalisis pemikiran kedua tokoh tersebut digunakan metode analisis 

deskriptif, yang mana tujuannya yaitu untuk menjelaskan pemikiran kedua tokoh tersebut secara jelas 

tentang konsep kebebasan kehendak manusia. 

Hasil penelitian menyebutkan bahwa dalam pemikiran kedua tokoh tersebut, bisa dilihat bahwa 

pemikiran Iqbal yang merupakan hasil pemikiran filsafat membicarakan kebebasan kehendak manusia 

melalui ego sebagai hakikat dari individu dan merupakan bagian dari ego mutlaq, ego kreatif menjalankan 

semua tujuannya berdasarkan kehendak kreatifnya. Dan Freud sebagai seorang dokter, membicarakan 

kebebasan kehendak manusia sifatnya lebih ilmiah, yaitu ego yang menjadi bagian dari daerah-daerah 

pikiran individu yang berada dalam tahapan kesadaran yang mengontrol tuntutan dari Id dan superego. 

Dari pemikiran keduanya bisa disimpulkan bahwa kesamaan pemikiran antara Freud dan Iqbal terdapat 

pada bahwa, ego menjadi pusat dari aktivitas kreatif dari individu. Pemikiran kedua tokoh tersebut 

mengenai kebebasan kehendak manusia berbeda, akan tetapi terdapat kesesuaian bahwa bagi Iqbal ego 

yang menjadi pusat kehidupan, bagi Freud merupakan sistem pengontrol terhadap dorongan-dorongan 

dari Id dan Superego. Dimana kedudukan ego disini merupakan sebagai pusat dari aktifitas-aktifitas yang 

dilakukan oleh manusia. 

 

Kata kunci: Kebebasan Kehendak Manusia, Muhammad Iqbal, Sigmund Freud  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

iv 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 

vii 
 

MOTTO 

 

 

َنا  ٌر أَْم َمْن يَْأِت  ۗ  ِإنَّ الَِّذيَن يُ ْلِحُدوَن ِف آيَاتَِنا ََل ََيَْفْوَن َعَلي ْ أََفَمْن يُ ْلَقٰى ِف النَّاِر َخي ْ
إِنَُّه ِبَا تَ ْعَمُلوَن َبِصيٌ  ۗ  اْعَمُلوا َما ِشْئُتْم  ۗ  آِمًنا يَ ْوَم اْلِقَياَمِة   

―Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Kami, mereka tidak tersembunyi dari Kami. 

Maka apakah orang-orang yang dilemparkan ke dalam neraka lebih baik, ataukah orang-orang yang 

datang dengan aman sentosa pada hari Kiamat? Perbuatlah apa yang kamu kehendaki; Sesungguhnya Dia 

Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.‖ 

 

(QS. Fussilat (41) : 40) 
 

 

ِإنَّ اللََّه َكاَن َعِليًما َحِكيًما ۗ  َوَما َتَشاُءوَن ِإَلَّ َأْن َيَشاَء اللَُّه   

―Dan kamu tidak mampu (menempuh jalan itu), kecuali bila dikehendaki Allah. Sesungguhnya Allah 

adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.‖ 

 

(QS. Al-Insan (76) : 30) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Penegasan Judul 

Judul merupakan cerminan dari sebuah pokok permasalahan pada suatu karya ilmiah, 

oleh karena itu untuk memudahkan dalam pembahasan dan untuk menghilangkan kekaburan 

dalam memberikan penafsiran, maka judul karya ilmiah perlu dijelaskan secara cermat terlebih 

dahulu. Adapun judul proposal ini adalah ―Konsep Kebebasan Kehendak Manusia dalam 

Perspektif Sigmund Freud dan Muhammad Iqbal‖. Dari rumusan judul ini, peneliti dapat 

menjelaskan sebagai berikut: 

Kebebasan secara bahasa berasal dari kata ―bebas‖ yang berarti lepas sama sekali (tidak 

terhalang, terganggu sehingga dapat bergerak berbicara, berbuat sesuai kehendaknya secara 

leluasa). Sedangkan kebebasan dalam arti bahasa yakni merdeka atau keadaan bebas tanpa 

memiliki keterikatan dengan apapun.
1
 Kebebasan dapat diartikan juga kondisi yang dialami 

seseorang tanpa memiliki keterikatan atau keterbatasan dan lepas dari kewajiban atau tuntutan 

dari luar dirinya. Kebebasan dalam istilah tidak memiliki arti yang pasti, kebebasan memiliki 

keberagaman dalam memaknainya. Dalam wacana kebebasan terdapat beberapa aliran dengan 

sudut pandang dan pemahaman yang berbeda-beda, yakni determinisme, indeterminisme, dan 

self-determinisme. Kebebasan dalam Islam pun memiliki beberapa aliran, yakni jabariyah dan 

qadariah. 

Kehendak bebas adalah suatu potensi, fakultas atau daya dalam diri manusia untuk 

pengambilan suatu keputusan.
2
 Dalam istilah Barat dikenal dengan Free will and Free act, sikap 

yang menganggap bahwa manusia memiliki kehendak dan kebebasannya sendiri dalam 

menentukan perbuatan.
3
 

Dalam kamus bahasa indonesia manusia adalah makhluk yang berakal budi, insan.
4
 

Manusia memiliki akal sehat yang membedakannya dengan makhluk lain di dunia. Dengan 

memiliki akal manusia dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Manusia 

memilikkemampuan untuk mengembangkan berbagai hal untuk bertahan hidup. Berbeda dengan 

hewan yang hanya mengandalkan insting saja. Menurut Ortega
5
, manusia adalah makhluk yang 

mampu merenungkan diri. Dalam filsafat kata merenung dan perenungan merupakan salah satu 

kata kunci. Kemampuan perenungan ini menurut Ortega merupakan ciri khas yang membedakan 

manusia dengan makhluk hidup yang lain.
6
 

Sigmund Freud adalah seorang psikolog yang berasal dari kota Wina, Austria. Freud 

dilahirkan dari kandungan seorang ibu yang bernama Amalia yaitu seorang yang cantik, tegas, 

masih muda, dua puluh tahun lebih muda dari suaminya dan merupakan istri ketiga dari ayahnya 

Jacob Freud. Freud lahir tepatnya pada tanggal 6 Mei 1856 di Freigery sebuah kota kecil yang 

didominasi penduduk asli Muravia, yang sekarang ini lebih dikenal dengan sebutan Pribar, 

Cekoslowakia, Austria. Ia meninggal di London pada tanggal 23 September 1939. Selama hampir 

80 tahun Freud tinggal di Wina dan baru meninggalkan kota ketika Nazi menaklukkan Austria.
7
 

Muhammad Iqbal adalah tokoh yang muncul di tengah huru-hara masyarakat Muslim di 

India. Ia dikenal dengan nama Allama Muhammad Iqbal. Iqbal dilahirkan di Sialkot, Punjab, pada 

                                                             
1 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, 2008, 153. 
2 Lorens Bagus, Kamus Filsafat (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996), 160. 
3 Harun Nasution, Muhammad Abduh Dan Teologi Rasional Mu’tazilah (Jakarta: UI Press, 1987), 64. 
4 Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, 987. 
5 Jose Ortega Y Gasset adalah seorang filsuf Spanyol yang lahir pada akhir abad 19 dan meninggal pada pertengahan 

abad ke 20. Ia adalah ahli humaniora. Djuretna Ali Imam Muhni, ―Manusia Menurut Ortega Y. Gasset,‖ Jurnal Filsafat (1996): 

28. 
6 Ibid. 
7 Kees Bertens, ―Psikoanalisa Sigmund Freud‖ (2006): 53. 
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22 Dzū al-Ḥijjah 1289 H/22 Februari 1873 M. Sialkot adalah sebuah kota peninggalan Dinasti 

Mughal India yang sudah lama pudar gemerlapnya, yang terletak beberapa mil dari Jammu dan 

Kasymir, suatu kawasan yang kelak terus menerus menjadi wilayah sengketa antara India dan 

Pakistan.
8
 Iqbal dilahirkan dari kandungan seorang ibu bernama Imam Bibi, yaitu seorang wanita 

yang religius. Dari ibunya, dia mendapatkan pendidikan dasar dan disiplin keislaman yang kuat, 

begitu juga dengan saudara laki-laki dan 3 saudara perempuannya.
9
 Ayahnya bernama Syaikh 

Nur Muhammad, seorang muslim yang taat dan merupakan seorang penjahit yang makmur. 

Leluhurnya berasal dari keluarga berkasta Kasymir yang telah masuk Islam kurang lebih 300 

tahun sebelumnya.
10

 

Berdasarkan penjelasan terminologi diatas yang dimaksud dengan judul penelitian ini 

adalah ingin membandingkan pemikiran Sigmund Freud dan Muhammad Iqbal secara deskriptif 

mengenai kebebasan kehendak manusia. Tidak adanya kesepakatan yang terjadi dalam memaknai 

kebebasan kehendak manusia dari zaman dahulu hingga saat ini. Dan penelitian ini juga ingin 

membandingkan konsep kebebasan kehendak manusia yang digagas tokoh besar dari sudut 

pandang Islam dan Barat. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Kebebasan manusia menjadi persoalan yang penting dalam kehidupan. Keinginan 

manusia untuk hidup dengan bebas merdeka merupakan salah satu keinginan insani yang amat 

mendasar, karena adanya naluri manusia yang tidak ingin terikat oleh aturan-aturan yang 

menjadikan manusia memiliki potensi yang lebih tinggi dari potensi hewan.
11

 Meskipun demikian 

hingga saat ini belum ada kesepahaman dari para ahli dalam memaknai atau mendefisinikan 

konsep kebebasan manusia.  

Titik tolak untuk mempersoalkan kebebasan manusia dan jawaban-jawaban yang 

diberikan terhadap persoalan itu bukan saja sering kali tidak sama, bahkan tidak jarang saling 

bertentangan dan tidak mengherankan jika pemikiran tentang kebebasan selalu mengandung 

kontroversi.
12

 Di dalam fase sejarah, kebebasan tampil dalam berbagai bentuk. Sehingga 

kebebasan di dalam sejarah klasik berbeda dengan kebebasan yang ada pada zaman pertengahan, 

dan berbeda konotasi pula di dalam sejarah modern. Namun dalam perbedaan konotasi, 

kebebasan tetap hadir dalam dimensi eksistensi manusia. Puncak idealitasnya, manakala 

fenomena-fenomenanya disempurnakan dalam pemikiran dan aktivitasnya. 

Perbedaan konsep kebebasan manusia dipengaruhi oleh kondisi sosial historis yang 

melingkupi kondisional dan situasional para ahli. Setiap perubahan yang terjadi baik dalam segi 

sosial, politik, ekonomi, dan kebudayaan mempengaruhi tokoh dalam berkehidupan. Kebebasan 

manusia bukanlah kebebasan mutlak atau ―murni‖ melainkan kebebasan yang relatif, karena 

dibatasi oleh situasi dan kondisi manusia sebagai kebebasan yang relatif atau ―bersituasi‖, 

kebebasan manusia selalu tercampur dengan ketidakbebasan.
13

 

Dalam dunia Islam, pembahasan tentang kebebasan berkehendak sudah ada sejak masa-

masa awal pembentukan tradisi peradaban Islam. Benih-benih pembahasan seputar tema ini bisa 

ditemukan dalam pemikiran jabariyah dan qadariyah. Tokoh pertama yang mempelopori aliran 

                                                             
8 Muhammad Iqbal, Rekonstruksi Pemikiran Iqbal Studi Tentang Kontribusi Gagasan Iqbal Dalam Pembaharuan 

Islam (Padang: Kalam Mulia, 1994), 44. 
9 Donny Gahral Aldian, Muhammad Iqbal: Seri Tokoh Filsafat (Jakarta: Teraju, 2003), 24. 
10 Abi Akbar Atma, ―Kritik Iqbal Terhadap Argumen-Argumen Ketuhanan‖ (2016): 16. 
11 Nico Syukur Dister, Filsafat Kebebasan (Yogyakarta: Kanisius, 1988), 5. 
12 Franz Magnis Suseno, Pemikiran Soedjatmoko Tentang Kebebasan (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1993), 

xvii. 
13 Dister, Filsafat Kebebasan, 6. 
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jabariyah adalah Ja‘d bin Dirham, lalu kemudian aliran ini disebarkan oleh Jahm bin Shafwan
14

. 

Jahm bin Shafwan berpendapat bahwa manusia tidak mempunyai kodrat untuk berbuat sesuatu 

dan tidak mempunyai kesanggupan dia hanya terpaksa dalam semua perbuatannya, dia tidak 

mempunyai kodrat dan ikhtiar, melainkan Tuhanlah yang menciptakan perbuatan-perbuatan pada 

dirinya seperti ciptaan-ciptaan Tuhan pada benda mati, memang perbuatan-perbuatan itu 

dinisbatkan kepada orang tersebut tetapi itu hanyalah nisbah majazi, Jahm juga berkata apabila 

paksaan itu telah tetap maka taklif adalah paksaan juga.
15

 Paham Jabariyah menganggap bahwa 

perbuatan manusia dilakukan oleh Tuhan dan manusia hanya menerima. Dapat dipahami bahwa 

Jabariyah menempatkan akal pada porsi yang rendah karena semua tindakan dan ketentuan alam 

di bawah kekuasaan atau kehendak Tuhan.
16

 

Pemikiran Jabariyah diatas ditentang oleh aliran Qadariyah. Menurut Ahmad Amin
17

, 

orang-orang yang berpaham Qadariyah adalah mereka yang mengatakan bahwa manusia 

memiliki kebebasan berkehendak dan memiliki kemampuan dalam melakukan perbuatan. 

Manusia mampu melakukan perbuatan, mencakup semua perbuatan, yakni baik dan buruk.
18 

paham Qadariyah lebih mengedepankan sikap rasionalitas, otoritas akal yang sangat berperan 

dalam segala perbuatan atau aktivitas manusia tanpa adanya campur tangan Tuhan.
19

 Sejarah 

lahirnya aliran Qadariyah tidak dapat diketahui secara pasti dan masih merupakan sebuah 

perdebatan. Akan tetepi menurut Ahmad Amin, ada sebagian pakar Teologi yang mengatakan 

bahwa Qadariyah pertama kali dimunculkan oleh Ma‘bad al-Jauhani dan Ghilan ad-Dimasyqi 

sekitar tahun 70 H/689M.
20

 

Sejalan dengan aliran Jabariyah dan Qadariyah di atas, adapula aliran Asy‘ariyah yang 

kehadirannya sebagai penengah diantara aliran Jabariyah dan Qadariyah. Tokoh yang 

mempelopori aliran Asy‘ariyah adalah al-Asy‘ari
21

. Asy‗ariyah mengambil jalan tengah antara 

golongan rasionalis dan golongan tekstualis. Pemikiran Asy‗ariyah mengenai perbuatan manusia 

hubungannya dengan kehendak dan kekuasaan Tuhan ia namai dengan istilah kasb 

(perolehan/perbuatan). Menurutnya, kasb adalah ciptaan Allah. Dapat disimpulkan bahwa Tuhan 

pencipta semua perkara manusia berarti Tuhanlah pembuat semuanya pula. Perbuatan yang 

timbul dari manusia dengan perantaraan daya yang diciptakan adalah berarti manusia sebenarnya 

merupakan tempat bagi perbuatan Tuhan. tampak bahwa tidak terdapat perbedaan-perbedaan 

antara perbuatan gerakan terpaksa dengan kasb manusia. Kedua jenis perbuatan tersebut dibuat 

oleh Tuhan.
22

 Dalam pemakaian akal, Asy‗ariyah menggunakannya secara seimbang dengan 

wahyu, tidak berlebihan. Namun, tampaknya Asy‘ariyah lebih memprioritaskan wahyu 

ketimbang akal. 

Sementara itu, dalam pemikiran Barat Ide tentang kebebasan kehendak manusia bukan 

merupakan ide yang baru, tetapi telah diwariskan dari zaman kuno. Ide tersebut dapat ditelusuri 

secara historis mulai dari drama-drama tragedi Yunani kuno yang ditulis Homer dan Sophocles, 

Plato dan Aristoteles, Stoisisme dan Epikureanisme, Agustinus, Anselmus dan Thomas Aquinas 

pada abad pertengahan, Leibniz, Descartes, Hume dan Kant, Schopenhauer dan Freud, Nietzsche, 

                                                             
14 Jahm bin Shafwan adalah seorang ahli kalam dan filsuf pada masa Kekhalifahan Umayyah. Ia juga merupakan ulama 

yang mendirikan aliran Murji`ah ekstrim. Murtiningsih, ―Pengaruh Pola Pikir Jabariyah Dalam Kehidupan Sehari-Hari,‖ JIA 17, 
no. 2 (2016): 194. 

15 Sidik, ―Refleksi Paham Jabariyah Dan Qadariyah,‖ Rausyan Fikr 12, no. 2 (2016): 275–276. 
16 M. Yunus Samad, ―Pendidikan Islam Dalam Perspektif Aliran Kalam: Qadariyah, Jabariyah, Dan Asy‘Ariyah,‖ 

Lentera Pendidikan 16, no. 1 (2013): 77. 
17 Ahmad Amin adalah seorang cendikiawan muslim modern dan penulis terkenal kelahiran Kairo (Mesir) pada tanggal 

2 Muharram 1304 H. Nurmahni, ―Ahmad Amin: Kritik Dan Pemikirannya Tentang Hadis,‖ Khatulistiwa: Journal of Islamic 

Studies 1, no. 1 (2011): 80. 
18 Sidik, ―Refleksi Paham Jabariyah Dan Qadariyah,‖ 281. 
19 Samad, ―Pendidikan Islam Dalam Perspektif Aliran Kalam: Qadariyah, Jabariyah, Dan Asy‘Ariyah,‖ 75. 
20 Sidik, ―Refleksi Paham Jabariyah Dan Qadariyah,‖ 281–282. 
21 Abu Al-Hasan Ali bin Ismail Al-Asy‘ari yang dilahirkan dikota Bashrah (Irak) pada tahun 206 H/873 M. Hadi 

Rafitra Hasibuan, ―Aliran Asy‘ariyah (Kajian Historis Dan Pengaruh Aliran Kalam Asy‘ariyah),‖ Al - Hadi 2, no. 2 (2017): 434. 
22 Samad, ―Pendidikan Islam Dalam Perspektif Aliran Kalam: Qadariyah, Jabariyah, Dan Asy‘Ariyah,‖ 79–80. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Ilmu_kalam
https://id.wikipedia.org/wiki/Kekhalifahan_Umayyah
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Kierkegaard dan filsuf eksistensialisme seperti Sartre dan Camus, sampai pada filsuf kontemporer 

seperti William James, Wittgenstein, Whitehead dan sebagainya, hingga filsuf muda sekaligus 

ilmuwan atheis seperti Sam Harris.
23

 

Diskusi tentang kebebasan kehendak manusia dalam pemikiran Barat setidaknya 

melahirkan tiga aliran pemikiran, yaitu determinisme, indeterminisme, dan self-determinisme. 

Tokoh determinisme. Misalnya Demokritos
24

, Stoisisme
25

, Hobbes
26

, Spinoza
27

, Laplace
28

, 

Freud
29

, Leibniz
30

, dan Agustinus
31

. Secara umum aliran determinisme beranggapan bahwa tidak 

ada kebebasan mutlak bagi manusia, dalam dunia ini semua hal yang terjadi pasti mengalami 

sebab akibat. Determinisme berpegang teguh pada prinsip ilmiah. 

Pemikiran determinisme diatas ditentang oleh aliran indeterminisme. Misalnya Jean Paul 

Sartre
32

. Secara umum aliran indeterminisme beranggapan bahwa tidak semua hal yang terjadi 

terikat dengan hukum sebab akibat, semua hal mempunyai kemampuan untuk bermain secara 

bebas tanpa memiliki batasan apapun. 

Selain dua aliran diatas adapula aliran yang kehadirannya sebagai usaha dalam 

mendamaikan aliran determinisme dan indeterminisme, yakni self-determinisme. misalnya 

Hazlitt
33

. Secara umum self-determinisme menolak determinisme, karena teori ini (determinisme) 

menolak kebebasan manusia dan dengan sendirinya juga menolak pertanggungjawaban moral. 

Self-determinisme juga menolak indeterminisme dalam hal keputusan-keputusan yang tidak ada 

hubungannya dengan faktor sebab. Self-determinisme dapat menerima determinisme, karena 

determinisme dalam salah satu bentuknya adalah asumsi ilmiah yang sangat penting. Tindakan 

manusia misalnya, berdasarkan sekelompok syarat dan akan kehilangan artinya jika terpisahkan 

dengan syarat tersebut. Dengan kata lain self-determinisme berpendapat manusia terikat dalam 

hukum sebab akibat, namun di dalam alam ini juga terdapat kebebasan manusia, bila dikatakan 

bahwa manusia mempunyai kebebasan itu tidak berarti manusia bebas dari hukum sebab akibat, 

tetapi bebas dari paksaan.
34

 

Berangkat dari persoalan di atas penelitian ini akan membandingkan konsep kebebasan 

kehendak manusia dalam pemikiran Islam dan Barat. Dalam hal ini akan membandingkan 

pemikiran Muhammad Iqbal dan Sigmund Freud. Kedua tokoh ini dipilih karena Muhammad 

Iqbal dan Sigmund Freud berasal dari tradisi pemikiran yang berbeda, yaitu Islam dan Barat. Baik 

Islam maupun Barat memiliki perbedaan yang mencolok mengenai epistimologi yang terjadi. 

Dimana Islam mempercayai bahwa sumber pengetahuan berasal dari empiris, rasional, intuisi, 

                                                             
23 Victor Delvy Tutupary, ―Kebebasan Kehendak (Free Will) David Ray Griffin Dalam Perspektif Filsafat Agama,‖ 

Jurnal Filsafat 26, no. 1 (2016): 138. 
24 Demokritos adalah seorang filsuf yang termasuk di dalam Mazhab Atomisme. Simon Petrus L. Tjahjadi, Petualangan 

Intelektual (Yogyakarta: Kanisius, 2004), 29. 
25 Stoisisme adalah nama sebuah aliran atau mazhab Filsafat Yunani Kuno yang didirikan di kota Athena. Bagus, 

Kamus Filsafat, 161. 
26 Thomas Hobbes adalah seorang filsuf Inggris yang beraliran empirisme. Tjahjadi, Petualangan Intelektual, 227. 
27

 Baruch de Spinoza adalah filsuf keturunan Yahudi-Portugis yang lahir dan besar di Belanda. Simon Petrus L. 

Tjahjadi, Tuhan Para Filsuf Dan Ilmuwan (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 28. 
28 Bagus, Kamus Filsafat, 161. 
29 Sigmund Freud adalah seorang Austria keturunan Yahudi dan pendiri aliran psikoanalisis dalam bidang 

ilmu psikologi. Ibid. 
30 Gottfried Wilhelm Leibniz adalah seorang pioner dalam memberikan nama Teodicea untuk disiplin pengetahuan. 

Teodicea yang berarti ―pembenaran Tuhan‖. Krisna S. Yogiswari, ―Argumen Gottfried Wilhelm Leibniz Terhadap Pembuktian 

Eksistensi Tuhan,‖ Jurnal Filsafat 11, no. 1 (2020): 94. 
31 Santo Agustinus adalah seorang filsuf dan teolog Kristen awal yang tulisannya mempengaruhi perkembangan 

Kekristenan Barat dan filsafat Barat. Franz Magnis Suseno, 13 Tokoh Etika: Sejak Zaman Yunani Sampai Abad Ke-19 (Yogyakarta: 

Kanisius, 1997), 6. 
32 Jean-Paul Sartre adalah seorang filsuf kontemporer dan penulis Prancis. Ia dianggap mengembangkan 

aliran eksistensialisme. Elvira Purnamasari, ―Kebebasan Manusia Dalam Filsafat Eksistensialisme (Studi Komparasi 
Pemikiranmuhammad Iqbal Dan Jean Paul Sartre),‖ Manthiq 2, no. 2 (2017): 126. 

33 Achmad Dardiri, ―Sepintas Tentang Arti Kebebasan Manusia Dan Perananya Dalam Pertanggungjawaban Moral‖ 

(1992): 22. 
34 Ibid. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Filsuf
https://id.wikipedia.org/wiki/Atomisme
https://id.wikipedia.org/wiki/Filsafat
https://id.wikipedia.org/wiki/Yunani_Kuno
https://id.wikipedia.org/wiki/Athena
https://id.wikipedia.org/wiki/Austria
https://id.wikipedia.org/wiki/Yahudi
https://id.wikipedia.org/wiki/Psikoanalisis
https://id.wikipedia.org/wiki/Psikologi
https://id.wikipedia.org/wiki/Filsuf
https://id.wikipedia.org/wiki/Teologi_Kristen
https://id.wikipedia.org/wiki/Kekristenan_Barat
https://id.wikipedia.org/wiki/Filsafat_Barat
https://id.wikipedia.org/wiki/Filsuf
https://id.wikipedia.org/wiki/Prancis
https://id.wikipedia.org/wiki/Eksistensialisme
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dan wahyu. Sedangkan Barat menentang adanya wahyu dan hanya mempercayai sumber 

pengetahuan berasal dari empiris dan rasional saja.
35

 Namun demikian dalam konsep kebebasan 

kehendak manusia baik Muhammad Iqbal maupun Sigmund Freud sama-sama menggunakan 

teori ―ego‖. 

Penelitian ini menjadi penting karena dalam masyarakat modern saat ini banyak 

melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar norma susila atas kemanusiaan. Sebagaimana 

maraknya kasus-kasus korupsi, pencurian, pembunuhan, dan lain sebagainya. Dengan melihat 

fenomena tersebut dalam memahami konsep kebebasan kehendak manusia, apakah manusia 

sepenuhnya bertanggung jawab atau tidak atas perilaku yang mereka perbuat?. 

Adapun signifikansi penelitian ini terletak pada komparasi gagasan kedua tokoh, 

Sigmund Freud dan Muhammad Iqbal. Yang masing-masing mewakili tokoh Barat dan Islam. 

Penelitian tentang komparasi gagasan kedua tokoh tersebut secara signifikan belum ditemukan 

oleh peneliti sehingga penelitian ini menjadi penting adanya dalam rangka pengembangan konsep 

kebebasan kehendak manusia. Dengan perbincangan mengenai kebebasan kehendak manusia 

yang begitu kental kaitannya dengan filsafat. Dalam hal praktis, hasil penelitian ini diharapkan 

akan memberikan kontribusi dalam khazanah keilmuan terhadap UIN Raden Intan Lampung 

khususnya jurusan Aqidah dan Filsafat Islam. 

 

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus penelitian ini mengenai 

kebebasan kehendak manusia dengan sub fokus adalah perbincangan mengenai konsep kebebasan 

kehendak manusia menurut Sigmund Freud dan Muhammad Iqbal. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang maka peneliti mengemukakan fokus permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana konsep kebebasan kehendak manusia dalam pemikiran Sigmund Freud dan 

Muhammad Iqbal? 

2. Apakah persamaan dan perbedaan konsep kebebasan kehendak manusia menurut Sigmund 

Freud dan Muhammad Iqbal? 

 

E. Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, penelitian akan memetakan, pemikiran 

kebebasan kehendak manusia, melalui pemikiran Sigmund Freud dan Muhammad Iqbal. 

Penelitian ini dirumuskan untuk dapat mencapai tujuan sebagai berikut: 

1. Mendiskripsikan dan menjelaskan pemikiran Sigmund Freud dan Muhammad Iqbal tentang 

konsep kebebasan kehendak manusia. 

2. Melakukan ekplorasi secara mendalam terhadap pemikiran Sigmund Freud dan Muhammad 

Iqbal, sehingga penulis mengetahui persamaan dan perbedaan konsep kebebasan kehendak 

manusia kedua tokoh tersebut. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Melakukan kajian pemikiran secara komperatif ini, memiliki manfaat besar khususnya 

wacana tentang kebebasan manusia, yaitu: 

1. Untuk mengetahui konsep kebebasan kehendak manusia Sigmund Freud dan Muhammad 

Iqbal. 

                                                             
35 Darwis A. Soelaiman, Filsafat Ilmu Pengetahuan Perspektif Barat Dan Islam (Banda Aceh: Bandar Publishing, 

2019), 64. 
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2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan konsep kebebasan kehendak manusia Sigmund 

Freud dan Muhammad Iqbal. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Dengan mengacu kepada penelusuran dari berbagai sumber skripsi terhadap pemahaman 

mengenai kebebasan kehendak manusia, sebagaimana yang telah dikembangkan terdapat 

beberapa karya yang dihasilkan oleh peneliti lain yang topik pembahasannya berkaitan dengan 

penulisan judul skripsi ini: 

1. Kebebasan Kehendak Manusia 

Sebuah skripsi oleh Elvira Purnamasari, mahasiswa IAIN Bengkulu, jurusan Filsafat 

Agama, dengan judul skripsi ―Kebebasan Manusia Dalam Pemikiran Eksistensialisme (Studi 

Komparasi Pemikiran Muhammad Iqbal dan Jean Paul Sartre)‖.
36

 Menjelaskan bahwa 

kebebasan dalam pandangan filsafat eksistensialisme menarik untuk dikaji mengingat filsafat 

ini mengkaji manusia dari segi subjektifitasnya sehingga akan memberikan pemahaman 

mengenai kebebasan tidak hanya secara filosofis yang sifatnya teoritik saja akan tetapi juga 

dalam ranah etis yang benar-benar menyentuh kehidupan manusia secara nyata. 

Sebuah skripsi oleh Shofwatun Niami, mahasiswa UIN Walisongo Semarang, jurusan 

Aqidah dan Filsafat, dengan judul skripsi ―Konsep Kebebasan Kehendak Manusia dalam 

Pemikiran Immanuel Kant dan Mu‘tazilah‖.
37

 Menjelaskan bahwa hidup dengan bebas 

merupakan salah satu keinginan manusia yang sangat mendasar dalam menjalani kehidupan. 

Konsep kebebasan kehendak manusianya Immanuel Kant berusaha membongkar suatu 

tatanan, yang menurutnya dapat menghambat suatu kemajuan. Sedangkan konsep kebebasan 

kehendak manusia Mu‘tazilah berusaha memurnikan tauhid dan ingin menjaga eksistensi 

Tuhan. Oleh sebab itu, konsep kebebasan kehendak manusia Immanuel Kant dan Mu‘tazilah 

sangat sesuai dalam mendorong semangat untuk menjalani kehidupan. 

Sebuah Skripsi oleh  Ro‘fatun Nisa‘, mahasiswa UIN Walisongo Semarang, jurusan 

Ilmu al-Qur‘an dan Tafsir, dengan judul ―Konsep Kebebasan Manusia Berkehendak Dalam 

At-Tafsīr Al-Munīr Karya Wahbah Zuhaili‖.
38 

Menjelaskan mengenai pandangan Wahbah al-

Zuhaili terhadap konsep kebebasan manusia dalam At-Tafsīr Al-Munīr. 

Sebuah skripsi oleh Moh. Soivi, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, jurusan 

Aqidah dan Filsafat Islam, dengan judul ―Kehendak Bebas Dalam Pemikiran Ayatullah 

Mumammad Taqī Misbāh Yazdī‖.
39

 Menjelaskan lahirnya perdebatan mengenai kehendak 

bebas dalam Islam dan konsep kehendak bebas dalam pemikiran Ayatullah Mumammad Taqī 

Misbāh Yazdī. 

Sebuah Skripsi oleh Ali Dafir, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, jurusan 

Aqidah dan Filsafat Islam, dengan judul ―Kehendak Bebas Manusia Terhadap Perbuatan Baik 

dan Buruk Menurut Muhammad ‗Abduh‖.
40

 menjelaskan mengenai konsep kehendak bebas 

manusia terhadap perbuatan baik dan buruk. 

 

 

 

 

                                                             
36 Purnamasari, ―Kebebasan Manusia Dalam Filsafat Eksistensialisme (Studi Komparasi Pemikiranmuhammad Iqbal 

Dan Jean Paul Sartre).‖ 
37 Shofwatun Niami, ―Konsep Kebebasan Kehendak Manusia Dalam Pemikiran Immanuel Kant Dan Mu‘tazilah‖ 

(2015). 
38 Ro‘fatun Nisa‘, ―Konsep Kebebasan Manusia Berkehendak Dalam At-Tafsīr Al-Munīr Karya Wahbah Zuhaili‖ 

(2019). 
39 Moh. Soivi, ―Kehendak Bebas Dalam Pemikiran Ayatullah Mumammad Taqī Misbāh Yazdī‖ (2018). 
40

 Ali Dafir, ―Kehendak Bebas Manusia Terhadap Perbuatan Baik Dan Buruk Menurut Muhammad ‘Abduh‖ (2018). 
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2. Tokoh Muhammad Iqbal dan Sigmund Freud 

Sebuah skripsi oleh Abi Akbar Atma, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 

jurusan Aqidah dan Filsafat, dengan judul ―Kritik Iqbal Terhadap Argumen-Argumen 

Ketuhanan‖.
41

 Menjelaskan biografi Muhammad Iqbal serta argumen-argumen Iqbal 

mengenai ketuhanan. 

Sebuah skripsi oleh Muhammad Fauzan, mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya, 

jurusan Aqidah Filsafat, dengan judul ―Studi Komparasi Pemikiran Muhammad Iqbal dan 

Pemikiran Sigmund Freud tentang ‗Self‘‖.
42

 menjelaskan mengenai teori self Muhammad 

Iqbal dan Sigmund Freud. 

Berdasarkan data diatas belum ada satu peneliti yang berbicara mengenai perbandingan 

kebebasan manusia Sigmund Freud  dan Muhammad Iqbal. Dengan demikian maka penelitian ini 

dapat dilanjutkan. 

 

H. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku 

yang dapat diamati atau permasalahan yang sedang dihadapi.
43

 Sehingga, penelitian ini bisa 

juga disebut dengan penelitian pustaka (library research). Penelitian ini juga bersifat deduktif 

yang aktifitas pengamatannya dari umum ke khusus. 

2. Sumber Data 

Guna mencapai maksud dan tujuan dalam skripsi ini, maka penulis melakukan 

penelitian dengan cara memahami literatur yang ada dan mengumpulkan data sebanyak-

banyaknya, serta mengolah data-data tersebut berdasarkan kriteria sumbernya. Dalam 

penelitian ini penulis membagi dua sumber data sebagai berikut :  

a. Data Primer  

Data primer yang digunakan dalam peneliti adalah buku ―Sigmund Freud 

Memperkenalkan Psikoanalisa‖ dengan judul asli yakni ―Ueber Psychoanalyse, Funf 

Vorlesungen‖ yang diterjemahkan oleh Kees Bertens, untuk fokus kepada konsep 

―kebebasan kehendak manusia‖ Sigmund Freud. Sedangkan referensi yang digunakan 

untuk fokus kepada konsep ―kebebasan kehendak manusia‖ Muhammad Iqbal yaitu 

―Asrar-i Khudi (The Secrets of the Self)‖ yang diterjemahkan oleh Reynold A. Nicholson 

karya Muhammad Iqbal. 

b. Data Sekunder 

Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian, adalah data-data dari 

buku, jurnal, skripsi yang masih ada hubungannya dengan fokus penelitian. Data sekunder 

ini menguatkan dan memberikan interpretasi dari pemikiran yang ada pada data primer. 

3. Metode Pengumpulan Data  

Dalam pengumpulan data penulis menempuh langkah-langkah melalui riset 

kepustakaan (library research), yaitu suatu riset kepustakaan atau penelitian murni.
44

 

Penelitian kepustakaan ini, dikumpulkan deskripsi-deskripsi dan hasil-hasil penelitian yang 

telah dilakukan oleh ahli-ahli dalam bidangnya sesuai dengan topik penelitian ini, dengan 

percaya atas komparasi mereka. Bahan mentah hasil dari refleksi filosofis, maka dalam bahan 

                                                             
41 Atma, ―Kritik Iqbal Terhadap Argumen-Argumen Ketuhanan.‖. 
42 Muhammad Fauzan, ―Study Komparasi Pemikiran Muhammad Iqbal Dan Pemikiran Sigmund Freud Tentang ‘Self’‖ 

(2010). 
43 Lexy J. Moloeng, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), 4. 
44 Sutrisno Hadi, Metode Research (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1986), 49. 
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itu dicari garis-garis besar, struktur-struktur fundamental dan prinsip-prinsip dasarnya 

dilakukan secara mendetail dengan bahan-bahan yang kurang relevan diabaikan.
45

  

Penulis dalam library research ini juga mengambil beberapa sumber pelengkap, baik 

literatur teknis maupun literatur non-teknis. Literatur teknis adalah literatur yang dihasilkan 

dari karya tulis profesional sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah. Sedangkan literatur non-

teknis adalah literatur yang tidak memiliki standar ilmiah. 

4. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan ini merupakan penelitian filsafati. Metodologi dalam penelitian ini adalah 

menggunakan pendekatan filosofis. Pendekatan filosofis merupakan kegiatan secara refleksif 

dan juga kegiatan rasionalis, refleksi dilakukan dalam memperoleh kebenaran, menemukan 

makna, dan segala hal inti dalam hakikat terdalam dari apa yang telah diteliti.
46

 

5. Metode Analisis Data 

Metode analisis adalah suatu jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan 

ilmiah dengan mengadakan perincian terhadap objek ilmiah tertentu dengan jalan memilih-

milih antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lain untuk memperoleh kejelasan 

arti yang sebenar-benarnya.
47

 Sebagaimana telah dipaparkan di atas, jenis penelitian ini adalah 

penelitian kepustakaan (library research). Maka menganalisis data adalah sebagai berikut: 

a. Historis 

Metode ini dimaksudkan untuk menganalisa mengenai sejarah kehidupan para 

tokoh dalam penelitian ini sehingga bisa ditemukan latar belakang dari pemikiran mereka. 

b. Deskriptif 

Metode ini dimaksudkan untuk menguraikan (mendiskripsikan) masalah yang 

sedang dibahas secara teratur mengenai seluruh konsepsi dan ide pemikiran pokok yang 

bersangkutan.
48

 Menguraikan atau menjelaskan pemikiran Sigmund Freud dan Muhammad 

Iqbal yang difokuskan pada konsep kebebasan kehendak manusia. 

c. Komparatif 

Metode komparatif yaitu penyelidikan deskriptif yang berusaha mencari 

pemecahan melalui analisa tentang perhubungan-perhubungan sebab akibat, yakni yang 

meneliti faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang 

diselidiki dan membandingkan satu faktor dengan faktor yang lain.
49

 Maka dalam hal ini 

penulis akan membandingkan konsep ―kebebasan kehendak manusia‖ dalam pemikiran 

Muhammad Iqbal dan Sigmund Freud. 

 

I. Kerangka Teori  

Hermeneutika Paul Ricoeur kira-kira abad ke-18, hermeneutika digunakan sebagai model 

penafsiran terhadap karya-karya seni klasik Eropa. Hermeneutika menjadi suatu metode untuk 

semua ilmu sosial dan kemanusiaan. Objek kajian hermeneutika adalah pemahaman tentang 

makna dan pesan yang terkandung di dalam sebuah teks. Secara etimologis, kata hermeneutika 

berasal dari bahasa Yunani hermeneuein yang berarti ‗menafsir‘. Kata benda hermeneia secara 

harfiah diartikan sebagai interpretasi atau ‗penafsiran‘.
50

 

Dalam kerangka teori ini, penulis menggunakan teori hermeneutika Paul Ricoeur
51

 untuk 

mengkaji bagaimana kondisi tokoh dalam setiap tindakan yang memiliki makna. Dengan 

                                                             
45 Anton Bakker and Achmad Charris Zubair, Metodologi Penelitian Filsafat (Yogyakarta: Kanisius, 1990). 
46 Ibid., 15. 
47 Sudharto, Metode Penelitian Filsafat (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 1996), 57. 
48 Bakker and Zubair, Metodologi Penelitian Filsafat, 65. 
49 Winarto Surakhmad, Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Dan Teknik (Bandung: Tarsito, 1994), 143. 

 50 Martono, ―Kajian Kritis Hermeneutika Friederich Scheiermacher vs Paul Ricoeur,‖ Jurnal Edukasi Khatulistiwa 2, 

no. 1 (2019): 42. 
51 Paul Ricœur adalah filsuf dari Prancis pada abad ke-20. Selain sebagai filsuf, dia juga menyumbangkan pemikiran 

dalam bidang politik, sosial, kultural, edukatif, dan teologis. Dia termasuk cendekiawan Protestan yang sangat terkenal di 

https://id.wikipedia.org/wiki/Filsuf
https://id.wikipedia.org/wiki/Prancis
https://id.wikipedia.org/wiki/Abad_ke-20
https://id.wikipedia.org/wiki/Politik
https://id.wikipedia.org/wiki/Sosial
https://id.wikipedia.org/wiki/Budaya
https://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan
https://id.wikipedia.org/wiki/Teologi
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demikian dapat menjadi jalan untuk memahami yang dimaksud oleh tokoh tersebut. Ricoeur juga 

mengemukakan bahwa bahasa merupakan syarat utama bagi semua pengalaman manusia. 

Menurut Ricoeur hermeneutika adalah teori yang mengatur tentang metode penafsiran, yaitu 

interpretasi terhadap teks, serta tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai sebuah teks.
52

 

Bahasa adalah medium dari setiap bentuk pikiran dan pengalaman, dengan melacak kembali 

bertolak dari ekpresi pengalaman dan pikiran, akan dapat ditemukan lagi manusia konkret yang 

berada di dunia.
53

 

Ricoeur telah menyumbangkan gagasan-gagasan baru dalam perkembangan 

hermeneutika. Tugas hermeneutika adalah menguraikan apa yang berasal dari makna dan isi yang 

kelihatan dan makna yang tersembunyi. Dengan menggunakan hermeneutika Paul Ricoer, peneliti 

menerapkan cara interpretasi melalui bahasa dan simbol, pemberian makna, serta pemahaman 

secara mendalam mengenai simbol tersebut. 

 

J. Sistematika Pembahasan 

Penulisan skripsi yang tersusun atas beberapa bagian yang tediri dari tiga bagian yaitu 

bagian awal, bagian tengah dan bagian akhir. Bagian awal terdiri dari sampul, halaman sampul, 

halaman abstrak, halaman pernyataan orisinalitas, halaman persetujuan, halaman pengesahan, 

motto, persembahan, riwayat hidup, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar dan 

daftar lampiran.  

Bagian inti atau isi dalam penelitian yang akan disusun ke dalam lima bab yang 

rinciannya sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini menguraikan dan menjelaskan mengenai penegasan judul, latar 

belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode 

penelitian, dan sistematika pembahasan.  

BAB II WACANA TEORITIK PEMIKIRAN KONSEP KEBEBASAN 

KEHENDAK MANUSIA 

Dalam bab ini terdiri dari dua sub bab yaitu kebebasan kehendak manusia 

menurut Islam dan kebebasan kehendak manusia menurut Barat. 

BAB III BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN 

Dalam bab ini terdiri dari dua sub bab yaitu biografi Sigmund Freud dan biografi 

Muhammad Iqbal. Setelah diketahui kondisi objektif tokoh, yang nantinya sangat 

relevan dalam mengkaji pemikirannya, serta menghasilkan penyajian pemikiran 

tentang kebebasan kehendak manusia secara objektif. Karena sebuah pemikiran 

tercipta karena kecenderungan-kecenderungan realitas sosial dimana tokoh itu 

berada. 

BAB IV ANALISIS KONSEP KEBEBASAN KEHENDAK MANUSIA SIGMUND 

FREUD DAN MUHAMMAD IQBAL 

Dalam bab ini terdiri dari tiga sub bab yaitu analisis konsep kebebasan kehendak 

manusia menurut Sigmund Freud dan Muhammad Iqbal, persamaan dan 

perbedaan konsep kebebasan kehendak manusia menurut Sigmund Freud dan 

Muhammad Iqbal, dan konsep kebebasan kehendak manusia Sigmund Freud dan 

Muhammad Iqbal menurut Islam dan Barat. 

BAB V PENUTUP 

Dalam bab V ini terdiri dari dua sub bab yaitu kesimpulan dan saran. 

                                                                                                                                                                                                    
Prancis. Paul Ricoeur adalah filsuf yang sangat berjasa pada perkembangan hermeneutika. Kees Bertens, Filsafat Kontemporer - 

Prancis (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001). 
52 Martono, ―Kajian Kritis Hermeneutika Friederich Scheiermacher vs Paul Ricoeur,‖ 45. 
53 Poespoprodjo, Hermeneutika (Bandung: CV Pustaka Setia, 2004), 112. 
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BAB II 

KONSEP KEBEBASAN KEHENDAK MANUSIA 

 

 

A. Kebebasan Kehendak Manusia Menurut Islam 

1. Sejarah Pemikiran Kebebasan Kehendak Manusia Menurut Islam 

Sejak manusia mengetahui bahwa ada kemampuan kreatif yang menciptakan alam 

jagad semesta ini termasuk dirinya sendiri (manusia), kemudian hal itu diyakini berhubungan 

dengan sang pencipta (Khāliq) dengan ciptaanya (makhlūq) lalu manusia mempertanyakan 

satu hal dalam dirinya.
54

 Apakah aku ini mampu bergerak secara bebas dalam menentukan 

segala tingkah laku perbuatanku? ataukah justru seluruh tingkah laku manusia sudah 

ditentukan atau dikendalikan oleh sang pencipta sejak dahulu kala? Pertanyaan-pertanyaan 

seperti ini bahkan muncul secara khusus dalam perkembangan pemikiran Islam. 

Dalam dinamika pemikiran Islam kehendak bebas merupakan persoalan yang sangat 

seksi dan menjadi perbincangan sampai sekarang. Sebab kebebasan adalah salah satu nilai 

kemanusiaan yang teragung. Tiang kemanusian yang paling penting juga sebagai perhitungan 

dan tanggung jawab.
55

 Pertanyaan yang sangat lazim dan menjadi titik awal dari pemikiran 

Islam tentang kehendak bebas adalah apakah manusia memiliki kehendak bebasnya sendiri 

ataukah segala perbuatan manusia sudah ditentukan sejak dahulu kala oleh Allah SWT?.
56

 

2. Aliran-aliran Pemikiran Tentang Kebebasan Kehendak Manusia Menurut Islam 

a. Jabariyah 

Secara bahasa Jabariyah berasal dari bahasa arab ―jabara‖ artinya memaksa. Salah 

satu sifat dari Allah adalah al-Jabbar yang berarti Allah Maha Memaksa. Sedangkan 

secara istilah Jabariyah adalah menolak adanya perbuatan dari manusia dan menyandarkan 

semua perbuatan kepada Allah.
57

 Dengan kata lain adalah manusia mengerjakan perbuatan 

dalam keadaan terpaksa. Semua perbuatan yang dialami manusia adalah semata-mata 

hanyalah skenario dan manusia tidak memiliki daya upaya dalam mengambil sebuah 

keputusan dalam berkehendak. 

Jahm bin Sofyan berpendapat mengenai aliran Jabariyah ―manusia tidak 

mempunyai kodrat untuk berbuat sesuatu dan tidak mempunyai kesanggupan dia hanya 

terpaksa dalam semua perbuatannya‖ dia tidak mempunyai kodrat dan ikhtiar, melainkan 

Tuhanlah yang menciptakan perbuatan-perbuatan pada dirinya seperti ciptaan-ciptaan 

Tuhan pada benda mati, memang perbuatan-perbuatan itu dinisbatkan kepada orang 

tersebut tetapi itu hanyalah nisbah majazi.
58

 Jahm juga berkata apabila paksaan itu telah 

tetap maka taklif adalah paksaan juga. 

Dalam tulisannya Harun Nasution menjelaskan bahwa Jabariyah adalah paham 

yang meyakini bahwa segala perbuatan manusia telah ditentukan dari semula oleh Qadha 

dan Qadar Allah. Manusia dalam paham ini terikat pada kehendak mutlak Tuhan.
59 

Maksudnya adalah bahwa setiap perbuatan yang dikerjakan manusia tidak berdasarkan 

kehendak manusia, tapi diciptakan oleh Tuhan dan dengan kehendak-Nya.
60

 Di sini 

manusia tidak mempunyai kebebasan dalam berbuat, karena tidak memiliki kemampuan. 

Ada yang mengistilahkan bahwa Jabariyah adalah aliran manusia menjadi wayang dan 

Tuhan sebagai dalangnya. 

                                                             
54 Al Markaz ar Risalah, Keadilan Tuhan Determinisme Sejarah Dan Kemandirian Manusia, Perspektif Filsafat Dan 

Teologi Dalam Mazhab Ahlul Bait, Terj. Muhsin Assegaf (Yogyakarta: Rausyan Fikr Institute, 2012), 1. 
55 Ibrahim Madkour, Aliran Dan Teori Filsafat Islam, Terj. Yudian Wahyudi Smin (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 134. 
56 Harun Nasution, Teologi Islam Aliran-Aliran Sejarah Analisa Perbandingan (Jakarta: UI Press, 1986), 31. 
57 Sidik, ―Refleksi Paham Jabariyah Dan Qadariyah,‖ 275. 
58 Ibid., 276. 
59 Nasution, Teologi Islam Aliran-Aliran Sejarah Analisa Perbandingan, 31. 
60 Ibid., 34. 
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b. Qadariyah 

Secara etimologis, Qadariyah berasal dari bahasa Arab, yaitu ―qadara‖ yang 

bemakna kemampuan dan kekuatan. Adapun secara terminologi istilah adalah suatu aliran 

yang percaya bahwa segala tindakan manusia tidak diintervensi oleh Allah. Aliran- aliran 

ini berpendapat bahwa tiap-tiap orang adalah pencipta bagi segala perbuatannya, ia dapat 

berbuat sesuatu atau meninggalkannya atas kehendaknya sendiri. Aliran ini lebih 

menekankan atas kebebasan dan kekuatan manusia dalam mewujudkan perbutan- 

perbutannya.  Menurut Ahmad Amin
61,

 Sejarah lahirnya aliran Qadariyah tidak dapat 

diketahui secara pasti dan masih merupakan sebuah perdebatan. Akan tetepi menurut 

Ahmad Amin, ada sebagian pakar teologi yang mengatakan bahwa Qadariyah pertama kali 

dimunculkan oleh Ma‘bad al-Jauhani dan Ghilan ad-Dimasyqi sekitar tahun 70 H/689M.
62

  

Harun Nasution menulis bahwa aliran qadariayah berpendapat bahwa manusia 

mempunyai kekuatan, kemerdekaan dan kebebasan untuk melaksanakan kehendaknya dan 

menentukan perjalanan hidupnya, dan bukan berasal dari pengertian bahwa manusia 

terpaksa tunduk pada qadar Tuhan. Kaum orientalis menyebut paham ini sebagai free will 

atau free act sedangkan jabariyah disebut sebagai fatalism atau predestination.
63

 Orang-

orang yang berpaham Qadariyah adalah mereka yang mengatakan bahwa manusia memiliki 

kebebasan berkehendak dan memiliki kemampuan dalam melakukan perbuatan. Manusia 

mampu melakukan perbuatan, mencakup semua perbuatan, yakni baik dan buruk. 

Ditinjau dari segi politik kehadiran mazhab Qadariyah sebagai isyarat menentang 

politik Bani Umayyah, karena itu kehadiran Qadariyah dalam wilayah kekuasaanya selalu 

mendapat tekanan, bahkan pada zaman Abdul Malik bin Marwan pengaruh Qadariyah 

dapat dikatakan lenyap tapi hanya untuk sementara saja, sebab dalam perkembangan 

selanjutnya paham Qadariyah itu dianut oleh Mu‘tazilah sedangkan paham Jabariyah 

walaupun tidak identik dengan paham yang dibawa oleh Ibn Safwan atau Al-Najjar dan 

Dirar, pengaruh aliran ini terdapat dalam al-Asy‘ariah.
64

 

c. Asy’ariyah 

Aliran Asy‘ariyah adalah aliran yang kehadirannya sebagai penengah diantara 

aliran Jabariyah dan Qadariyah. Tokoh yang mempelopori aliran Asy‘ariyah adalah al-

Asy‘ari
65

. Asy‗ariyah mengambil jalan tengah antara golongan rasionalis dan golongan 

tekstualis. pemikiran Asy‗ariyah mengenai perbuatan manusia hubungannya dengan 

kehendak dan kekuasaan Tuhan ia namai dengan istilah kasb (perolehan/perbuatan). 

Menurutnya, kasb adalah ciptaan Allah.
66

 Dapat disimpulkan bahwa Tuhan pencipta semua 

perkara manusia berarti Tuhanlah pembuat semuanya pula. Perbuatan yang timbul dari 

manusia dengan perantaraan daya yang diciptakan adalah berarti manusia sebenarnya 

merupakan tempat bagi perbuatan Tuhan. Tampak bahwa tidak terdapat perbedaan-

perbedaan antara perbuatan gerakan terpaksa dengan kasb manusia. Kedua jenis perbuatan 

tersebut dibuat oleh Tuhan. 

Tampak jelas bahwa manusia sangat dekat dengan paham predestination. Mereka 

tidak mempunyai kekuasaan atas semua perbuatannya karena Allah pencipta atau pembuat 

yang sebenarnya.
67

 Jadi, pada dasarnya sesuatu yang dikehendaki oleh Allah akan terjadi 

sedang sesuatu yang tidak dikehendaki-Nya tidak akan terjadi. Dalam pemakaian akal, 

                                                             
61

Nurmahni, ―Ahmad Amin: Kritik Dan Pemikirannya Tentang Hadis,‖ 80. 
62 Sidik, ―Refleksi Paham Jabariyah Dan Qadariyah,‖ 281–282. 
63

 Nasution, Teologi Islam Aliran-Aliran Sejarah Analisa Perbandingan, 31–45. 
64 Ibid., 37. 
65 Abu Al-Hasan Ali bin Ismail Al-Asy‘ari yang dilahirkan dikota Bashrah (Irak) pada tahun 206 H/873 M. Hasibuan, 

―Aliran Asy‘ariyah (Kajian Historis Dan Pengaruh Aliran Kalam Asy‘ariyah),‖ 434. 
66 Samad, ―Pendidikan Islam Dalam Perspektif Aliran Kalam: Qadariyah, Jabariyah, Dan Asy‘Ariyah,‖ 79–80. 
67 Ibid., 80. 
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Asy‗ariyah menggunakannya secara seimbang dengan wahyu, tidak berlebihan. Namun, 

tampaknya Asy‘ariyah lebih memprioritaskan wahyu ketimbang akal. 

 

B. Kebebasan Kehendak Manusia Menurut Barat  

1. Sejarah Pemikiran Kebebasan Kehendak Manusia Menurut Barat 

Ide tentang kebebasan kehendak bukan merupakan ide yang baru di dalam dunia 

Barat, tetapi telah diwariskan dari zaman kuno. Ide tersebut dapat ditelusuri secara historis 

mulai dari drama-drama tragedi Yunani kuno yang ditulis Homer dan Sophocles, Plato dan 

Aristoteles, Stoisisme dan Epikureanisme, Agustinus, Anselmus dan Thomas Aquinas pada 

abad pertengahan, Leibniz, Descartes, Hume dan Kant, Schopenhauer dan Freud, Nietzsche, 

Kierkegaard dan filsuf eksistensialisme seperti Sartre dan Camus, sampai pada filsuf 

kontemporer seperti William James, Wittgenstein, Whitehead dan sebagainya, hingga filsuf 

muda sekaligus ilmuwan atheis seperti Sam Harris.
68

 

Manusia pada zaman pra-pencerahan percaya bahwa kebebasan adalah rahmat yang 

diberikan Tuhan yang maha kuasa kepada manusia, seperti yang tercermin dalam pemikiran 

Agustinus dan Anselmus. Kebebasan rasio pada zaman pencerahan telah menuntun manusia 

pada pencapaian-pencapaian baru dalam ilmu pengetahuan, dan juga bebas dan merdeka dari 

segala macam otoritas. Kebebasan menjadi identik dengan ideal tertinggi kemanusiaan. 

Kebebasan akhirnya tiada lain berarti ―tahap kemanusiaan tertinggi‖ alias huma-num, atau 

juga biasa disebut ―kematangan identitas‖, ―kesadaran moral universal‖, ―keutuhan 

kepribadian‖, dan sebagainya.
69

 Kebebasan pada zaman kontemporer semakin terasa 

mendesak, sebab kebebasan tidak hanya sekedar disadari sebagai bagian dari diri tetapi juga 

sebagai harapan dan keinginan untuk membentuk kehidupan yang lebih bernilai. 

2. Aliran-aliran Pemikiran Tentang Kebebasan Kehendak Manusia Menurut Barat 

a. Determinisme 

Kata determinisme berasal dari bahasa latin ―determinare‖ yang berarti 

menentukan batas atau membatasi. Determinisme beranggapan bahwa setiap peristiwa atau 

kejadian ―ditentukan‖. Artinya, tidak bisa terjadi kalau tidak ditentukan.
 70

 Aliran ini 

berpendapat bahwa seandainya manusia mengingat dan mengetahui apa saja yang dapat 

mempengaruhinya, maka semua tindakan manusia dapat diperhitungkan sebelumnya. 

Kalau sekarang manusia belum bisa menentukan dan belum mengetahui apa yang akan 

dilakukan dalam menghadapi hal-hal tertentu yang mungkin akan terjadi, itu karena 

manusia belum mempunyai pengetahuan yang cukup mendalam tentang hal-hal yang 

menentukan tindakan-tindakannya.
71

 Berikut adalah tokoh-tokoh aliran determinisme: 

1) Demokritos 

Demokritos merupakan penganut awal determinisme fisik. Baginya, 

keniscayaan sebab-akibat merupakan eksplanasi (penjelasan) peristiwa mana pun juga.
72

 

Aliran determinisme fisik menyatakan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini telah 

dideterminasikan secara kausal. Atau dengan kata lain segala sesuatu yang ada di dunia 

ini harus mempunyai sebab. Jika tidak memiliki sebab pasti tidak ada.
73

 Karena manusia 

hidup dalam alam semesta, maka manusia secara pasti tidak bisa menghindarkan dirinya 

dari hukum-hukum itu. 

2) Stoisisme 

                                                             
68 Tutupary, ―Kebebasan Kehendak (Free Will) David Ray Griffin Dalam Perspektif Filsafat Agama,‖ 138. 
69 Ibid., 139. 
70 Bagus, Kamus Filsafat, 159. 
71 Poedjawiyatna, Manusia Dengan Alamnya: Filsafat Manusia (Jakarta: Bina Aksara, 1981), 117. 
72 Bagus, Kamus Filsafat, 160. 
73 Moch Agus Setiawan, ―Kebebasan Manusia Di Hadapan Determinisme-Determinisme (Antropologi Filosofis Louis 

Leahy)‖ (2012): 48. 
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Berpandangan bahwa dunia termasuk manusia ditentukan secara rasional oleh 

akal universal. Merupakan tanggung jawab manusia untuk memahami dan menerima 

tempatnya dalam perencanaan segala sesuatu.
74

 Determinisme bersifat baik rasional 

maupun fisikal, berkaitan erat satu sama lain. 

3) Hobbes 

Thomas Hobbes dikenal sebagai tokoh materialisme modern. Ia berpandangan 

bahwa manusia pada dasarnya hanyalah sebuah bagian dari sistem material yang ada di 

dunia.
 75

 Bila realitas manusia ditentukan oleh dunia material dan gerak, maka tidak ada 

tempat lagi bagi kebebasan.
76

 Di dalam mekanisisme Hobbes tidak ada kemungkinan 

lain bagi manusia untuk tidak bereaksi dengan gerak itu. Konsekuensinya manusia tidak 

bisa melepaskan diri dari determinisme alamiah. Kebebasan manusia merupakan ilusi 

belaka. 

4) Spinoza 

Spinoza mengatakan bahwa ―Yang Tak Berhingga‖ yaitu Tuhan dan Alam 

merupakan yang satu dan merupakan segala-galanya. Sedangkan yang disebut 

―berhingga‖ yaitu gejala-gejala dan benda-benda di dunia ini hanya bisa berada dan 

hanya bisa dipikirkan berkat keberadaan Yang Tak Berhingga.
77

 Maksudnya ialah 

manusia dimengerti sebagai cara berada dari Yang Tak Berhingga dan manusia 

merupakan manifestasi dari Tuhan. Dengan demikian manusia tidak mempunyai 

kemungkinan untuk bertindak selain harus melihat semua pengalaman dan segala 

sesuatu yang ada di dunia ini sebagai substansi yang satu, yaitu Tuhan. 

5) Laplace 

Mengungkapkan pandangannya tentang determinisme dengan pernyataan 

bahwa terdapat suatu inteligensi yang memiliki pengetahuan tentang posisi, direksi 

(arah), dan kecepatan setiap partikel alam semesta. Inteligensi ini sanggup memprediksi 

dengan satu formula saja seluruh masa depan maupun masa lampau.
78

 

6) Leibniz 

Leibniz berkeyakinan bahwa semua peristiwa di dunia ini telah diatur oleh 

Allah. Karena manusia termasuk bagian dari dunia, maka seluruh hidup manusia pada 

hakekatnya sudah diatur sedemikian rupa oleh Allah pada saat penciptaan.
79

 Dalam arti 

ini manusia tidak memiliki kebebasan untuk menentukan sendiri hidupnya. 

7) Agustinus 

Dalam pemikiran Agustinus, Allah adalah kebaikan tertinggi. Tak ada yang 

baik kecuali karena kaitannya dengan Allah. Apapun yang baik mendapat kebaikannya 

dari Allah. Apapun yang bernilai, bernilai karena berpartisipasi dalam Allah. Allah 

adalah prinsip terakhir segala kebaikan moral. Dan dalam kaitannya dengan manusia, 

Agustinus mengatakan bahwa hakekat manusia senantiasa ―sudah‖ terarah kepada 

Allah. Manusia adalah ciptaan Allah. Dan Allah adalah rahasia hakekat manusia. 

Karena itu manusia secara batin senantiasa terikat pada Allah. Allah adalah sumber 

eksistensi manusia.
80

 Dalam pengertian ini secara hakiki manusia telah 

dideterminasikan untuk senantiasa mengarahkan tindakan-tindakannya kepada 

kebaikan. Dan kebaikan tertinggi dalam konsep Agustinus adalah Tuhan. 

8) Sigmund Freud 

                                                             
74 Bagus, Kamus Filsafat, 161. 
75 Franz Magnis Suseno, Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern (Jakarta: Gramedia Pustaka 

Utama, 1999), 204. 
76 Silvano Ponticelli, Sejarah Filsafat Renaisan (Malang: Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana, 1996), 66. 
77 P.A. van der Weij, Filsuf-Filsuf Besar Tentang Manusia (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1988), 108. 
78Bagus, Kamus Filsafat, 161. 
79 Setiawan, ―Kebebasan Manusia Di Hadapan Determinisme-Determinisme (Antropologi Filosofis Louis Leahy),‖ 58. 
80 Ibid., 59. 
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Pandangan Freud bahwa segala sesuatu di dunia ini mempunyai penyebab 

dibuktikan oleh Freud dengan teorinya tentang hidup psikis. Menurut Freud psikis 

manusia terdiri atas tiga instansi, yaitu Id, Ego, dan Superego, Freud juga melihat 

manusia sebagai sistem energi yang kompleks.
81

 Berdasarkan pemikiran di atas Freud 

mengambil kesimpulan bahwa hidup psikis manusia terbukti dideterminir seluruhnya. 

Hal itu terlihat bahwa semua perbuatan manusia tidak terjadi secara kebetulan, 

melainkan selalu mempunyai alasan, walaupun alasan itu tidak disadari. 

b. Indeterminisme 

Indeterminisme adalah suatu teori atau pandanganyang mengatakan bahwa bagian-

bagian alam ini mempunyai kemampuan besar untuk bermain secara bebas (loose play). 

Dengan ungkapan lain, tidak semua benda itu terikat dengan hukum sebab akibat. 

Mengapa? Sebab terdapat pluralisme yang sungguh-sungguh dalam watak benda, terdapat 

kemungkinan-kemungkinan dalam masa yang akan datang. Kemungkinan itu lebih banyak 

daripada keadaan sekarang dalam beberapa segi.
82

 Salah satu tokoh dari aliran ini adalah 

sebagai berikut: 

Jean Paul Sartre 

Menurut Sartre manusia merupakan makhluk bebas, oleh karena makhuk bebas 

maka ia harus menentukan untuk dirinya secara sadar, untuk itu manusia harus berbuat dan 

bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri, serta menjalankan eksistensinya dalam 

konstruksi itu. Manusia membuat hukuman, aturan, konvensi, memberi nama, serta 

menentukan tujuan. Dalam dimensi demikian, semestinya manusia dapat menjalankan 

eksistensinya secara terbuka. Bila konstruksi itu diubah, maka yang terjadi adalah konflik, 

manusia dalam keadaan seperti itu harus menghadapi kenyataan. Manusia menjadi mual 

menghadapi kenyataan seperti itu, karena sifat eksistensi manusia selalu ingin berubah.
83

 

c. Self-determinisme 

Secara umum self-determinisme menolak determinisme, karena teori ini 

(determinisme) menolak kebebasan manusia dan dengan sendirinya juga menolak 

pertanggungjawaban moral. Self-determinisme juga menolak indeterminisme dalam hal 

keputusan-keputusan yang tidak ada hubungannya dengan faktor sebab. Self-determinisme 

dapat menerima determinisme, karena determinisme dalam salah satu bentuknya adalah 

asumsi ilmiah yang sangat penting. Tindakan manusia misalnya, berdasarkan sekelompok 

syarat dan akan kehilangan artinya jika terpisahkan dengan syarat tersebut.
84

 Dengan kata 

lain self-determinisme berpendapat manusia terikat dalam hukum sebab akibat, namun di 

dalam alam ini juga terdapat kebebasan manusia, bila dikatakan bahwa manusia 

mempunyai kebebasan itu tidak berarti manusia bebas dari hukum sebab akibat, tetapi 

bebas dari paksaan. Salah satu tokoh dari aliran ini adalah sebagai berikut: 

Hazlitt 

Dalam karyanya "The Foundation of Morality" bahwa apa yang dikatakan oleh 

determinisme benar bahwa di dalam alam ini terdapat hukum sebab akibat, namun di dalam 

alam ini juga terdapat kebebasan manusia.
85

 Bila dikatakan bahwa manusia mempunyai 

kebebasan itu tidak berarti manusia bebas dari hukum sebab akibat, tetapi bebas dari 

paksaan. 

                                                             
81 Ibid., 60. 
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