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ATTACHMENT TO ALLAH
SEBAGAI BASIS SPIRITUALITY WELLNESS DAN HAPPINESS

(Perspektif Bimbingan Konseling Islam)

Oleh: Rifqi Muhammad, S.Pd.I, M.Pd.I.1

Kebahagiaan dianggap sebagai cara yang tepat untuk mengukur
kemajuan sosial dan pemenuhan kebijakan publik. Seiring banyaknya jumlah
pemerintah nasional dan daerah yang memakai data serta riset kebahagiaan
dalam proses pembuatan kebijakan yang memungkinkan rakyat hidup lebih baik.
Dalam sektor pendidikan, kebahagiaan biasa disebut dalam istilah psikologi
positif sebagai wellbeing, merupakan usaha-usaha yang sama dilaksanakan oleh
bimbingan konseling Islam untuk menciptakan kebahagiaan di sekolah.

Bimbingan dan konseling Islam memberikan bantuan agar setiap individu
bisa terarah, kontinue dan sistematis sehingga bisa mengembangkan potensi atau
fitrah beragama yang dimilikinya secara optimal dengan cara
menginternalisasikan nilai-nilai yang terkandung dalam al-Qur’an dan al-Hadis
yang salah satunya adalah attachment to Allah.

Konsep dasar aktualisasi pendidikan rohani melalui attachment to Allah
dapat dilihat dari basis spiritual wellness dan happiness yang merupakan bagian
penting dalam bangunan pendidikan rohani dan akan menghasilkan kebahagiaan
bagi setiap individu. Individu yang mengamalkan nilai-nilai spiritualitas akan
memiliki jiwa atau rohani yang sehat dan memiliki kesadaran untuk menjaga
kesehatan fisik dan mental.

Kata Kunci: Attachment to Allah, Spirituality Wellness, dan Happiness

A. Pendahuluan
Indeks kebahagiaan2 dunia yang dirilis Jaringan Solusi Pembangunan

Berkesinambungan (SDSN) untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, mendaulat
Swiss menjadi negara paling bahagia di dunia. Selain daftar “Negara Paling
Bahagia”, indeks tersebut juga mencatat “Negara Paling tidak Bahagia”. Lima
besar negara yang masuk dalam daftar ini adalah Togo, Burundi, Suriah,
Benin, dan Rwanda. Lalu di mana posisi Indonesia? Indonesia ternyata hanya
menempati peringkat ke-74 dalam indeks ini. Peringkat Indonesia masih
berada di bawah Singapura ke-24, Malaysia ke-61, namun masih berada di

1Dosen Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas,
email: ananda.rhifqie@gmail.com

2Penyusunan indeks tersebut didasari data jajak pendapat Gallup dan sejumlah variabel,
seperti produk domestik bruto nyata per kapita, rata-rata usia harapan hidup, tingkat korupsi, dan
kebebasan sosial.



IAIS Sambas Vol II No. 1 Desember 2015 - Mei 2016

Jurnal Al-Muttaqin - 118 -

atas Vietnam ke-75 dan bahkan China yang hanya menduduki peringkat ke-
84.3

Sementara itu, di Indonesia, Biro Pusat Statistik merilis indeks4

kebahagiaan masyarakat Indonesia tahun 2014 naik menjadi 68,28%. Pada
2013 indeks kebahagiaan masyarakat Indonesia hanya 65,11% (naik 3,17%).5

Menurut BPS, aspek yang mendongkrak meningkatnya indeks kebahagiaan
masyarakat Indonesia terutama adalah terjadi peningkatan penghasilan
masyarakat. Meski banyak masyarakat mengakui harmoni keluarga mereka
tahun 2014 menurun, penghasilan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan lain-
lain dilaporkan membaik.

Kebahagiaan6 dianggap sebagai cara yang tepat untuk mengukur
kemajuan sosial dan pemenuhan kebijakan publik. Sekarang banyak jumlah
pemerintah nasional dan daerah yang memakai data serta riset kebahagiaan
dalam proses pembuatan kebijakan yang memungkinkan rakyat hidup lebih
baik. Tidak hanya pada sektor kebijakan publik yang menggunakan data
kebahagiaan sebagai tolak ukur keberhasilan program mereka. Dalam sektor
pendidikan kebahagiaan atau biasanya disebut dalam istilah psikologi positif
sebagai wellbeing, merupakan usaha-usaha yang sama dilaksanakan oleh
bimbingan konseling Islam untuk menciptakan kebahagiaan di sekolah.

Kebahagiaan sebagaimana kebaikan, kesuksesan dan keberkahan
senantiasa dicari manusia. Manusia selalu mencari arti hakikat bahagia dan
memikirkan cara untuk mendapatkan kebahagiaan.

Dalam pencarian tersebut manusia dihadapkan dengan berbagai
kemudahan, kecanggihan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bagi yang
memiliki spiritualitas wellness, maka mereka akan sukses terhindar dari
masalah. Namun bagi mereka yang tidak memiliki spiritual wellness, mereka
akan kesulitan dan mudah terlibat masalah. Hal ini merupakan bagian daripada
krisis manusia modern.

Jenis krisis manusia modern yang digambarkan Rollo May dan Dadang
Hawari yang merupakan salah satu jenis gangguan jiwa dan merupakan
permasalahan kesehatan di seluruh dunia adalah krisis keruhanian. Menurut
Dadang Hawari, para pakar kesehatan jiwa menyatakan bahwa semakin

3 Ervan Hardoko, Swiss Negara Paling Bahagia di Dunia, Indonesia Ke-74, dalam
http://internasional.kompas.com/read/2015/04/24/17133511/Swiss.Negara.Paling.Bahagia.di.Duni
a.Indonesia.Ke-74, diakses pada Selasa, 09 November 2015, Pukul 20.00 WIB

4Indeks kebahagiaan adalah indeks komposit yang disusun dari tingkat kepuasan
masyarakat terhadap 10 aspek kondisi kehidupan esensial: kesehatan, pendidikan, pekerjaan,
pendapatan rumah tangga, keharmonisan keluarga, ketersediaan waktu luang, hubungan sosial,
rumah dan aset, lingkungan, serta keamanan.

5 Tito Dirhantoro, Membaca Indeks Kebahagiaan, dalam http://geotimes.co.id/membaca-
indeks-kebahagiaan/, diakses pada selasa, 09 November 2015, Pukul 22.00 WIB

6 20 Maret merupakan Hari Kebahagiaan Internasional



IAIS Sambas Vol II No. 1 Desember 2015 - Mei 2016

Jurnal Al-Muttaqin - 119 -

modern suatu masyarakat semakin besar pula stresor psikososialnya, yang
pada gilirannya menyebabkan orang jatuh sakit karena tidak mampu
mengatasinya. Salah satu penyakit itu adalah krisis keruhanian.7

Berdasarkan paparan di atas, maka diperlukan suatu basis yang tepat
dalam spiritualitas wellnes dan happiness. Dari itu penulis tertarik untuk
mengkaji tentang attachment to Allah sebagai basis spiritualitas wellness dan
happiness perspektif bimbingan dan konseling Islam.

B. Attachment To Allah
Istilah kelekatan (attachment) untuk pertama kalinya digagas oleh

seorang psikolog dari Inggris pada tahun 1958 bernama John Bowlby.
Kelekatan merupakan suatu ikatan emosional yang kuat yang dikembangkan
anak melalui interaksinya dengan orang yang mempunyai arti khusus dalam
kehidupannya, biasanya orang tua.

Bowlby8 menyatakan bahwa hubungan ini akan bertahan cukup lama
dalam rentang kehidupan manusia yang diawali dengan kelekatan anak pada
ibu atau figur lain pengganti ibu. Ainsworth9 mengatakan bahwa kelekatan
adalah ikatan emosional yang dibentuk seorang individu dengan orang lain
yang bersifat spesifik, mengikat mereka dalam suatu kedekatan yang bersifat
kekal sepanjang waktu. Kelekatan merupakan suatu hubungan yang didukung
oleh tingkah laku lekat (attachment behavior) yang dirancang untuk
memelihara hubungan tersebut.10

Berdasarkan pengertian di atas bahwa yang dimaksud dengan kelekatan
adalah suatu hubungan emosional atau hubungan yang bersifat afektif antara
satu individu dengan individu lainnya yang mempunyai arti khusus, dalam hal
ini biasanya hubungan ditujukan pada ibu atau pengasuhnya. Hubungan yang
dibina bersifat timbal balik, bertahan cukup lama dan memberikan rasa aman
walaupun figur lekat tidak tampak dalam pandangan anak.

Harlow dan Harlow mengatakan teori attachment Bowlby ini didukung
oleh psikolog lain yang tertarik pada perilaku manusia. Untuk itu mereka
mempelajari hewan muda untuk mengamati keterikatan mereka dengan ibu
mereka, Lorenz dan Harlow terkenal dengan pengamatan mereka pada
perilaku bebek dan monyet muda.11

7Dadang Hawari, Al-Qur'an, Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa., h. 306.
8 Lihat S.R. Haditono, dkk, Psikologi Perkembangan Pengantar dalam Berbagai

Bagiannya. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1994)
9 Lihat E.M Hetherington & R.D Parke, Child Psychology: A Contemporary View Point.

Fifth Edition. (Hill: Mc Graw-Hill College, 1999)
10 K. Durkin, Developmental Social Psychology. (Massachussets: Blackwell Publisher Inc,

1995)
11 Rita L.Atkinson, Richard C.Atkinson, Hilgard’s Introduction to Psychology, 13th edition,

(Orlando: Harcourt Brace& Company, t.t)
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Kemudian, Mary Ainsworth, salah satu rekan Bowlby ini,
mengembangkan lebih lanjut gagasan ini dengan melakukan percobaan pada
bayi dan balita. Dia menunjukkan bagaimana beberapa anak-anak memiliki
kelekatan aman, beberapa memiliki perilaku keterikatan tahan dan beberapa
memiliki kelekatan terpisah dengan ibu mereka.12

Teori ini menyoroti efek tahan lama pada manusia sebagai orang
dewasa. Dalam hal ini Psikolog kontemporer yaitu Chris Farley, percaya
“Sistem perilaku kelekatan merupakan konsep penting dalam teori attachment
karena memberikan hubungan konseptual antara model etologis pembangunan
manusia dan teori-teori modern tentang regulasi emosi dan kepribadian”.13

Blowby mengatakan bahwa teori-teori attachment didasarkan pada dua
konsep: “basis aman” dan “kelekatan”, yang digambarkan oleh Bowlby
sebagai, “Kita semua dari buaian sampai ke liang kubur, yang paling bahagia
ketika hidup diatur sebagai rangkaian kunjungan, panjang atau pendek, dari
basis aman yang disediakan oleh figure kelekatan kita.14

Dari bukti dan penelitian menyeluruh tersebut, tidak diragukan lagi teori
attachment ini telah digambarkan beberapa fakta luar biasa tentang perilaku
manusia dan karenanya, menunjukkan bahwa setiap kebutuhan manusia,
pertama, basis yang aman untuk menjelajahi dunia dan, kedua, kelekatan kuat
dengan pengasuh. Obligasi awal dalam kehidupan manusia memiliki efek
mendalam pada kehidupan selanjutnya.

Selanjutnya, perkembangan teori attachment ini tidak hanya dimaknai
untuk kelekatan antara pengasuh dan bayi, tetapi telah difungsikan untuk
memaknai kelekatan antara manusia dengan Tuhan. Hal ini didasarkan pada
dua konsep utama yang terdapat dalam teori attachment, yaitu konsep basis
aman dan konsep kelekatan. Dalam agama Islam, Allah sebagai Illah yang
sempurna memiliki atribut tersebut.
1. Allah Memiliki Atribut sebagai Figur Kelekatan

Dalam menggambarkan ikatan kelekatan dengan Tuhan, Ainsworth15

menggambarkan empat kriteria: Mempertahankan kedekatan dengan
figure kelekatan, melihat kelekatan sebagai dasar aman dari perilaku
eksploratif, mengingat kelekatan figur menyediakan surga keselamatan,
dan mengalami kecemasan pemisahan ketika dihapus dari figur kelekatan
(yang mengarah ke kesedihan jika figure kelekatan juga hilang).

Allah sebagai figur kelekatan karena memiliki atribut sebagai Ilahi.
Kualitas seorang figur kelekatan, kondusif untuk pencapaian kedekatan

12 Ibid.
13Ibid.
14 Ibid.
15 M.D.S Ainsworth, Attachment across the lifespan. Bulletin of the New York Academy of

Medicine, 1985. 61, 792-812.
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dan keselamatan meliputi aksesibilitas, sensitivitas, responsif, dan
kapasitas untuk menyediakan perlindungan; kualitas yang terkait dengan
penyediaan basis yang aman melibatkan dukungan eksplorasi dan
pembelajaran.16 Pemeriksaan terhadap khazanah Islam mengungkapkan
bahwa antara nama-nama Ilahi, Allah Swt ada atribut Ilahi tersebut yang
mencerminkan kualitas dari figur kelekatan ideal. Menurut kepercayaan
Islam, Allah dapat dipahami melalui sembilan puluh sembilan17atribut
Ilahi atau nama Allah. Setiap nama memiliki spesifik efek dalam mengatur
hubungan ilahi dengan manusia. Sebuah tinjauan nama ilahi
mengungkapkan bahwa ada beberapa yang menonjol sehubungan dengan
atribut yang mencirikan fungsi figur kelekatan. Kunci di antara kelekatan
atribut ilahi yang menonjol adalah al-Mu'min-Pemelihara dan pemberi
keamanan. Penyediaan keamanan adalah atribut paling urgen, dimana
individu terancam berubah ke lain yang lebih kuat untuk mencari
keselamatan. Nama ilahi ini menunjukkan Allah sebagai satu-satunya yang
memberikan keamanan bagi individu dalam konteks baik ancaman
eksternal dan atau internal (godaan).

2. Allah sebagai Figur Kelekatan
Bagher Ghobary Bonab, Maureen Miner, dan Marie Therese

Proctor,18 menggagas konsep Attachment God in Islamic Spirituality
(ATG). Menurut mereka, hubungan individu dengan Allah adalah titik
fokus dari spiritualitas Islam. Dalam hati hubungan manusia dengan ilahi
adalah kasih ilahi. Analisis mereka didasarkan pada nama ilahi, cerita dari
al-Qur'an, dan wahyu dalam al-Qur'an itu bisa disimpulkan bahwa Allah
Swt digambarkan memiliki atribut kunci dari figur kelekatan: yaitu, yang
dekat, responsif, penuh kasih; penyedia keamanan dan perlindungan di
saat bahaya. Dengan demikian, Allah memenuhi kritis fungsi kelekatan
dari kedekatan, tempat berlindung yang aman (safe haven), dan basis
pelindung.

Demikian pula, kepercayaan seorang Muslim digambarkan sebagai
mencari kedekatan dengan dan tempat yang aman kepada Allah dan
memprotes pemisahan dari Allah, semua fungsi dari secure attachment
bond (ikatan kelekatan aman). Sebaliknya, orang yang memiliki
kepercayaan lainnya digambarkan sebagai menghindari kedekatan dengan

16 M.D.S Ainsworth, M.C. Blehar, E. Waters, & S Wall. Patterns of Attachment: A
Psychological Study of The Strange Situation. (Hillsdale NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 1978)

17 M. Al-Bukhari, The Translation of the Meanings of Sahih al-Bukhari, trans: Muhammed
Muhsin Khan, (Chicago: Darus Salam Publications, 1979)

18Bagher Ghobary Bonab, Maureen Miner, & Marie Therese Proctor, Attachment to God in
Islamic Spirituality, Journal of Muslim Mental Health, ISSN1556-4908, Volume 7. Issue 2. 2013,
h. 99
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Allah dan gagal pada waktu tertentu untuk menggunakan Allah sebagai
tempat berlindung dan basis pelindung.19Gaya ini berhubungan dengan
Allah yang konsisten dengan ikatan kelekatan tidak aman. Meminjam
istilah kesehatan mental, orang tersebut disebut dengan putus hubungan
dengan Allah.

Muhammad Idris Jauhari, mengatakan manusia sebagai makhluk
sosial, atas dasar potensi-potensi individual yang dimilikinya, akan mudah
terjerumus dalam kehinaan, kesengsaraan, kemiskinan, dan keterpurukan
manakala tidak bisa berpegang teguh pada hablum minallâh dan hablum
minan-nâs.Ini mengandaikan berlakunya peran terpadu manusia individu,
baik sebagai ‘abdullâh, maupun dan sekaligus sebagai khalifatullâh.
Ketika meyakini bahwa diri kita adalah hamba Allah, kita akan berusaha
sekuat tenaga untuk menjalankan fungsi-fungsi penghambaan tersebut.
Fungsi ini dikenal dengan al-‘ibâdah atau al-‘ubûdiyyah. Sebaliknya,
ketika menyadari diri kita sebagai khalifah di atas bumi, maka kita akan
menjalankan tugas-tugas kekhalifahan itu atas dasar petunjuk Allah untuk
kemaslahatan manusia dan alam semesta.20

Dengan kata lain, hablum minallâh diartikan dengan attachment
Allah sedangkan hablum minan-nâs disebut dengan attachment as.
Kelekatan dengan Allah berarti menjadikan Allah sebagai figur utama
seorang Muslim, sedangkan kelekatan dengan manusia berarti menjadikan
manusia yang memenuhi kriteria menjadi figur. Manusia yang memiliki
kelekatan dengan Allah, maka jiwa dan hatinya akan tenang dan selamat.
Sedangkan manusia yang tidak memiliki kelekatan dengan Allah, maka
jiwa dan hatinya akan gelisah serta celaka.

C. Spiritualitas Wellness dan Happiness dalam BKI
1. Bimbingan Konseling Islam

Bimbingan dan konseling Islam adalah proses pemberian bantuan
yang terarah, kontinue dan sistematis kepada setiap individu agar dapat
mengembangkan potensi atau fitrah beragama yang dimilikinya secara
optimal dengan cara menginternalisasikan nilai-nilai yang terkandung
dalam al-Qur’an dan al-Hadist.21 Bantuan itu terutama berbentuk
pemberian dorongan dan pendampingan dalam memahami dan
mengamalkan syariat Islam, Dengan memahami dan mengamalkan syariat
Islam diharapkan segala potensi yang dikaruniakan Allah kepada individu

19Ibid.,h. 99
20Muhammad Idris Jauhari, Jiwa yang Tenang. Lihat http://sholawatsejatiku.blogspot.co.id/

2013/10/tausyiyah-kh.html, di unduh hari Senin, 14 Desember 2015, Pukul 20.00 WIB
21Samsul Munir Amin, Bimbingan dan Konseling Islam, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 24.
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bisa berkembang optimal yang pada akhirnya diharapkan agar individu
menjadi hamba Allah yang muttaqin, mukhlasin, mukhsisnin, dan
mutawakkilin.22

Berdasarkan pengertian di atas, maka terdapat spiritualitas Islam di
dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling Islam. Hal ini dapat dilihat
dari landasan dasar pelaksanaannya, yaitu bersumber pada al-Quran dan
al-Hadist. Dengan kata lain, bimbingan dan konseling Islam memandang
manusia sebagai eksistensi yang memiliki fitrah atau potensi yang harus
dikembangkan dan dipelihara. Merujuk pada hal tersebut, maka bimbingan
konseling Islam tidak hanya sebatas memperhatikan dimensi spiritual saja,
namun harus juga kepada dimensi wellness dan happiness.

2. Spiritualitas Wellness
Pengertian tentang spiritualitas diantaranya, yaitu: ekpresi kegiatan

spirit manusia; kesadaran transendental yang ditandai dengan nilai-nilai
tertentu, baik yang terkait dengan diri, orang lain, alam, kehidupan, dan
segala sesuatu yang dipandang menjadi tujuan akhir; kecerdasan ke-
Tuhanan (divine intelegence) yang membangun keharmonisan dengan
Tuhan dan alam; pengalaman intra, inter dan pengalaman transpersonal
yang dibentuk dan diarahkan oleh pengalaman individu dan masyarakat,
dimana individu tersebut hidup; dan proses personal dan social yang
merujuk kepada gagasan, konsep, sikap, dan tingkah laku yang berasal dari
dalam individu sendiri.23

Konsep pemberdayaan spiritual dikaitkan dengan tema mendasar
dalam teologi Islam, yaitu, sifat bawaan manusia yang multi-dimensi
(fitrah). Pengetahuan pewahyuan tentang sifat manusia merupakan rujukan
utama untuk pemberdayaan spiritualitas dan mempertahankan itu dalam
organisasi yang efektif dari kehidupan manusia. Alami berkonotasi
konstitusi, atau makna seperti alami, asli, bawaan, disposisiasli, marah;
atau kualitas dan sifat seperti keistimewaan dan fakultas mengenal Allah.24

Selanjutnya, Myers, Witmer dan Sweeney25 mengemukakan
pemikirannya tentang salah satu tujuan umum konseling yaitu wellness.
Menurutnya, wellness as a way of life oriented toward optimal health and
well-being in which body, mind, and spirit are integrated by the individual
to live more fully within the human and natural community. Artinya:

22Anwar Sutoyo, Bimbingan dan Konseling Islami Teori dan Praktik, (Semarang : Widya
Karya 2008), h. 24.

23Syamsu Yusuf L.N, Konseling Spiritual Teistik, (Bandung: Rizqi Press, 2009), h. 6
24Lane E, Wiliam, and Stanley Lane-Poole. An Arabic-English Lexicon. Beirut: Librairie du

Liban, 1968, vol. 2, pp.196, 617; vol. 6, pp. 2334, 2416.
25Myers,et.al. The Wheel of Wellness Counseling for Wellness: A Holistic Model for

Treatment Planning. Journal of Counseling & Development, Vol. 78, No. 1, Summer 2000, pp.
251-262, h. 252
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Wellness sebagai cara hidup berorientasi pada kesehatan yang optimal dan
kesejahteraan di mana tubuh, pikiran, dan jiwa diintegrasikan oleh
individu untuk hidup lebih lengkap dalam komunitas manusia dan alam.

Pendapat senada dikemukakan oleh Archer, Probert, and Gage26

bahwa wellness merupakan proses dan keadaan pencapaian fungsi-fungsi
manusiawi secara maksimal yang mencakup aspek badan, jiwa, dan
kesadaran. Wellness merupakan konsep “sehat” yang bersifat multi-
dimensi. Konsep ini diambil dari perspektif kepribadian, sosial, klinis,
kesehatan, psikologi perkembangan, antropologi, agama, dan pendidikan.
Menurut Nicholas and Goble27 sistem model wellness yang multi-dimensi
menekankan empat prinsip, sebagai berikut:
a. Sehat itu multi-dimensi, artinya kondisi sehat itu terjadi dalam

berbagai dimensi kehidupan yang mencakup: dimensi fisik, emosional,
sosial, spiritual, vokasional, dan intelektual.

b. Sehat itu variabel dinamis, artinya kondisi sehat itu bukan sesuatu yang
statis dan diam, tetapi merupakan suatu keadaan yang dinamis dan
bervariasi dalam dimensi waktu dan tempat. Ada satu saat sehat dan di
saat lain kurang sehat, serta di tempat tertentu dapat sehat tetapi di
tempat lain kurang sehat.

c. Sehat itu mengatur sendiri dalam setiap dimensi kehidupan, artinya
dalam masing-masing dimensi kehidupan akan terjadi suatu proses
pengaturan sedemikian rupa sehingga dapat dicapai keseimbangan.
Keadaan kurang sehat dalam suatu dimensi misalnya dalam aspek
fisik, maka akan terjadi upaya untuk mendorong kondisi ke arah lebih
baik.

d. Sehat itu mengatur sendiri antar dimensi kehidupan, artinya kondisi
sehat dalam setiap dimensi akan saling berkaitan dan saling
melengkapi untuk mencapai kesimbangan keseluruhan kepribadian.

Sehingga dapatlah disimpulkan bahwa Spiritual Wellness diartikan
sebagai suatu keadaan yang tercermin dalam suatu keterbukaan terhadap
dimensi spiritual yang memungkinkan keterpaduan spiritualitas dirinya
dengan dimensi kehidupan lainnya, sehingga mengoptimalkan potensi atau
fitrah untuk pertumbuhan dan perwujudan diri.

Awalnya konsep wellness, menjadikan spiritual sebagai mata rantai
untuk memperoleh kesehatan holistik. Namun seiring perkembangan,
konsep wellness menjadikan dimensi spiritual sebagai core atau inti dari
usaha untuk memperoleh wellness yang integrative. Tentu hal ini juga

26 Lihat Muhammad Surya, Teori-Teori Konseling. (Bandung: Pustaka Bany Quraisy,
2003), h. 183

27 Lihat Muhammad Surya, Teori-Teori Konseling, h. 183
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senada dengan konsep bimbingan konseling Islam, hal ini dapat kita lihat
dari pandangan Samsu Yusuf,28 konseling spiritual diartikan sebagai
“proses pemberian bantuan kepada individu agar memiliki kemampuan
untuk mengembangkan fitrahnya sebagai makhluk beragama (homo
religious), berperilaku sesuai nilai-nilai agama (berakhlak mulia), dan
mengatasi masalah-masalah kehidupan melalui pemahaman, keyakinan
dan praktik-praktik ibadah ritual agama yang dianutnya.

Perkembangan spiritual ditentukan oleh keseimbangan dua
komponen spiritual, yaitu horizontal dan vertikal. Vertikal ialah suatu
dimensi yang bercirikan kontinum yang berada pada suatu tujuan
seseorang terhadap kekuasaan yang bersifat Maha Kuasa dan kebutuhan
spiritual. Sedangkan horizontal adalah dimensi yang merupakan tahapan
perkembangan spiritual seseorang yang dikukuhkan oleh beberapa teknik
perkembangan spiritual (techniques for spiritual development).29

Untuk itu, ada tiga paparan yang perlu diamati dalam topik
konseling untuk kesehatan spiritual, yaitu: a). bagaimana konseptual
spiritual wellness dalam paparan basis teori psikologi; b) bagaimana
hubungan interaksional anatra kesehatan spiritual dan dimensi-dimensi
kesehatan (wellness) yang lain; c) bagaimana mendiskripsikan kejadian-
kejadian yang bersifat sepontanitas dan aktifitas-aktifitas intensional lain
yang dapat menumbuhkan kesadaran sepiritual (spiritual awareness) dan
perkembangan spriritualitas (spriritual growth).30

3. Happiness
Pada dekade terakhir telah muncul teori baru di bidang psikologi di

bawah nama besar psikologi positif. Para pendiri teori ini adalah Martin
Seligman dan Mihaly Csikszentmihalyi. Penelitian ilmiah ini berfokus
pada hal-hal dalam hidup ke arah yang benar dan lahir dari kekhawatiran
bahwa keputusan penyelesaian masalah dengan pendekatan psikologi
klinis tidak lagi efektif. Fokus dalam psikologi positif terletak pada apa
yang benar tentang orang-orang dan perhatian yang diberikan pada
kekuatan karakter dan emosi positif.

Tujuan utama psikologi positif adalah penelitian besar-besaran pada
kekuatan manusia dan kebajikan untuk meningkatkan pengetahuan tentang
hal-hal yang membuat hidup yang layak. Dengan kata lain, psikologi
positif mempelajari kebahagiaan manusia, dengan fokus pada teknik dan
teori-teori yang dapat membantu orang, kelompok dan lembaga untuk

28Syamsu Yusuf L.N., Konseling Spiritual Teistik, (Bandung: Rizqi Press, 2009), h. 6.
29Agus Santoso, Psikospiritual Konseling Ibnu Qoyim Al-Jauzi, (Surabaya: Dakwah Digital

Press, 2010), h. 33-34.
30Agus Santoso, Psikospiritual Konseling Ibnu Qoyim Al-Jauzi, h. 33
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berkembang menuju potensi tertinggi mereka.31 Psikologi positif tidak
menggantikan Psikologi klinis tetapi menambahkan dimensi lain untuk
kesehatan mental.

Di mana pemahaman sebelumnya tentang well-being (kesejahteraan)
antara psikiater dan psikolog terdiri dari tidak adanya penyakit mental,
dalam pendekatan baru ini orang yang sehat adalah tidak hanya bebas dari
penyakit mental, tetapi juga orang yang bahagia dan orang yang bahagia
adalah orang yang mampu mencapai atau potensi tertinggi nya dengan
menjalani kehidupan yang baik. Sebagai hasil dari gerakan baru ini
kesehatan mental didefinisikan ulang. Menurut definisi baru ini, menjadi
sehat yaitu secara mental tidak hanya bebas dari penyakit mental, tetapi
juga berarti menjalani hidup dalam keadaan bahagia.32

Kebahagiaan menurut al-Attas, adalah kebalikan dari kebahagiaan
(sa'âdah) dalam al-Qur’an yang disebut sebagai shaqawah, yang berarti
kemalangan besar, kesusahan, atau penderitaan.33

Selanjutnya definisi terminologis yang lebih rinci diutarakan oleh al-
Farabi, yaitu hidup yang bahagia dan aman harus mengamalkan nilai-nilai
keinsanan dan kemanusiaan serta tingkah laku yang baik kerana semua
amalan tersebut berperanan dalam menentukan kebahagiaan di dunia dan
akhirat. Seterusnya, al-Farabi menjelaskan bahawa dalam memperoleh
kebahagiaan di dunia dan akhirat, berkaitan dengan jiwa yang baik (al-
fadilah) yaitu jiwa yang terlepas daripada ikatan kebendaan dan tuntutan
hawa nafsu, melaksanakan amanah dan janji, menunaikan tugas-tugas
syara’ dengan sempurna, menjauhkan dosa-dosa besar, meninggalkan
perkara yang diharamkan oleh Allah Swt dan lain-lain lagi.34

Adapun pembagian kebahagiaan, al-Attas35 membaginya menjadi
tiga, yaitu: diri (nafsiyyah); badan (badaniyyah); lingkungan atau perkara
yang di luar dari diri manusia (kharijiyyah) seperti kekayaan dan selainnya
yang mendorong kesejahteraan diri, badan dan perkara-perkara lain yang
berkaitan dengannya. Oleh yang demikian, makna dan pengalaman
kebahagiaan ini ditafsirkan oleh al-Attas sebagai pengalaman mereka yang
beriman (amanu) dan tenang (tatma’inna) kerana mengingati Allah

31Kristjansson, Kristjan, Positive Psychology, Happiness, and Virtue: The Troublesome
Conceptual Issues, American Psychological Association. 2010. 14 (4): 310-296, h. 296

32Martin E. P. Seligman & Christopher Peterson, Character Strengths and Virtues: A
Handbook and Classification. New York: Oxford University Press, (American Psychological
Association, 2004), h. 4

33 Muhammad N. Attas, Prolegomena to the Metaphysics of Islam. (Kuala Lumpur:
International Institute of Islamic Thought and Civilization, 1995), h. 91

34 Muhammad Shahjahan, An Introduction to the Ethics of al-Farabi, Journal Islamic
Culture, 1985. 59. 45-52., h. 46.

35Muhammad Naquib al-Attas, Prolegomena, h. 43.



IAIS Sambas Vol II No. 1 Desember 2015 - Mei 2016

Jurnal Al-Muttaqin - 127 -

(dhikr), perkara ini penting dalam usaha untuk mencapai ketenangan dan
ketenteraman diri (tama’ninah).36 Secara ringkasnya, keadaan diri yang
tenang dan tenteram (al-nafs al-mutma’innah), terhasil daripada hati yang
ada dalam diri yang bebas daripada kerisauan akibat syak serta terlepas
daripada rasa bimbang bahkan merasa ketenangan batin, suatu kepuasan,
suatu keriangan dan kegembiraan yang tertinggi.37

Apabila merujuk kepada definisi happiness atau kebahagiaan di atas,
maka sebenarnya happiness adalah buah dari pada usaha-usaha
spiritualitas wellness. Untuk medukung pernyataan ini, penulis mengutip
pendapat Lubis38 yang mengatakan bahwa tujuan akhir dari konseling
spiritual agar konseli terhindar dari berbagai masalah baik yang berkaitan
dengan gejala neurose dan psychose, sosial dan spiritual, atau dengan kata
lain agar masing-masing individu memiliki mental yang sehat.

D. Attachment To Allah Sebagai Basis Spiritualitas Wellness, dan Happiness
Perspektif Bimbingan dan Konseling Islam

Metode koping agama positif mencerminkan hubungan aman dengan
Tuhan, keyakinan bahwa ada makna yang lebih besar dapat ditemukan, dan
rasa keterhubungan spiritual dengan orang lain. Sebaliknya, pola koping
agama negatif melibatkan ekspresi dari kurang aman hubungan dengan Tuhan,
pandangan lemah dan tak menyenangkan dari dunia, dan perjuangan agama
untuk menemukan dan melestarikan signifikansi dalam hidup.39

Ketika seorang Muslim menghadapi masalah, sebagai konselor Muslim
yang mengerti Islam, hal pertama yang terlintas dalam pikiran adalah untuk
menunjukkan bahwa Muslim yang sedang menasihati memahami bahwa apa
yang terjadi pada konselinya, dia harus melihat contoh pada Nabi... “Apakah
manusia itu mengira bahwa mereka akan dibiarkan saja mengatakan” Kami
percaya” dan bahwa mereka tidak akan diuji? Kami menguji orang-orang
sebelum mereka dan Allah pasti akan tahu orang-orang yang benar dari orang-
orang yang palsu”. (QS.29: 2 -3).40

36Muhammad Naquib al-Attas, The Concept of Religion and the Foundation of Ethics and
Morality. (Kuala Lumpur: ABIM, 1976), h. 12.

37Muhammad Naquib al-Attas, Prolegomena, h. 44.
38 Lahmudin Lubis, Landasan Formal Bimbingan dan Konseling di Indonesia, (Bandung:

Citapustaka Media Perintis, 2011), h. 26
39Hisham Abu Raiya, A Psychological Measure of Islamic Religiosness: Eviden for

Relevance, Reliability, and Validity, Dissertation, (t.t: College of Bowling Green State University,
2008), h. 13

40Siti Aishah Hassan, Peh Kai Shuen, Mikail Ibrahim and Nadzirah Mohamed, Islamic-
Spiritual Perspective for Multicultural Counselling, Edited by: Akbar Husain, (Global Vision
Publishing House), h. 251
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Sekarang mari kita lihat konsep dasar Islam. Ini adalah keyakinan
adanya Allah, Mulia, hak tunggal-Nya untuk disembah, dan itu adalah
keyakinan dalam nama dan atribut Allah. Melalui hal tersebut akan
mendapatkan cahaya dan perdamaian yang menghapus setiap kehilangan dan
rasa sakit dalam hidup Anda dan membuat Anda seseorang yang Anda tidak
bisa membayangkan.41

Dalam Islam, keyakinan kepada Allah, jelas merupakan “attachment”
dengan Sang Pencipta. Ini adalah kelekatan yang lebih aman, kuat dan
berharga daripada obligasi lain atau hubungan dengan orang lain. Ini tidak
hanya mengajarkan Anda bagaimana untuk menghubungkan kepada Pencipta
yang al-Ḥayyul-Qayyum (Pemelihara semua eksistensi), tetapi, dengan
bimbingan Allah, ketika Anda menemukan bahwa Tuhan sejati Anda adalah
Allah maka Anda telah benar-benar mencapai dasar yang paling aman.42

Para ahli psikolog Psikoanalis melakukan eksperimen dalam kondisi
terkontrol dan mengumpulkan data untuk membuktikan keabsahan teori
tersebut. Adapun bukti kelekatan dengan Allah validitasnya, kekuatan dan
seratus persen kemungkinan keberhasilan jelas dalam kehidupan Nabi
Muhammad Saw, sahabat-sahabatnya, pendahulu yang saleh dan umat Islam
saat ini.43

Di sini penulis mencoba menghubungkan teori attachment dengan
spiritual wellness dan happiness. Pertama, spiritual wellness atau kesehatan
rohani didasarkan pada pembangunan “The Spiritual Wellness Inventory” yang
mempunyai makna Inventarisasi Kesehatan Spiritual untuk menjadikan
pribadi yang sehat, hidup sesuai dengan tujuan yaitu bahagia dunia akhirat.
Kedua, happiness atau kebahagiaan yang merupakan buah dari pada usaha-
usaha spiritualitas wellness.

Cerita yang paling menakjubkan adalah orang-orang yang telah
mengalami masa kecil yang paling bahagia dan sulit. Mereka yang tidak
memiliki figur ibu atau ditinggalkan oleh orang tua dalam situasi yang keras,
mereka yang emosional dan psikologis yang rusak, hanya ketika mereka
mendekati Allah, duka dan penderitaan mereka berubah menjadi kedamaian
dan kebahagiaan. Ketika mereka datang ke dalam panji Islam mereka
menyadari bahwa tidak ada cinta sejati, perhatian, perlindungan, atau basis
yang aman kecuali dengan Sang Pencipta, Dia-lah Yang ar-Rahman dan ar-
Rahim (Yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang). Dia adalah Ar-Rauf
(Baik), al-Qarīb (Dekat), al-Hafidz (Menjaga), as-Salam (Sumber Perdamaian

41Ibid., h. 251
42Ibid., h. 251
43Ibid., h. 251
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dan Kesempurnaan), as-Samī' (Mendengar), al-Wadud (Paling Mengasihi), al-
Wakil (Pemelihara urusan).44

Adapun dimensi inventarisasi kesehatan spiritual dapat dilihat melalui:
Conception of the absolute/Divine, b) Meaning, c) Connectedness, d) Mystery,
e) Spiritual Freedom, f) Experience/Ritual, g) Forgiveness, h) Hope, i)
Knowledge/ Learning, j) Present-centeredness.45

1. Conception of the absolute/divine
Konsep individual dalam ketuhanan adalah ekspresi yang mana

gambaran sesorang atau pengalaman ketuhanan (beragama). Gambaran
sesungguhnya atau bersifat ke-Tuhanan atau juga keyakinan. Konsepsi
seseorang tentang ke-Tuhanan dinyatakan sebagai citra atau pengalaman
ke-Tuhanan (beragama) seseorang. Dengan kematangan spiritual, kita juga
cenderung melihat seseorang sebatas gambaran, sebagai simbol yang
mengarah ke realitas ilahi.

Al-yaqin berarti perpaduan antara pengetahuan yang luas serta
mendalam dan rasa cinta serta rasa rindu yang mendalam pula sehingga
tertanamlah dalam jiwanya perjumpaan secara langsung dengan Tuhannya.
Dalam pandangan al-Junaid, yaqin adalah tetapnya ilmu di dalam hati,
tidak berbalik, tidak berpindah dan tidak berubah. Dengan demikian yaqin
adalah kepercayaan yang kokoh, tak tergoyahkan tentang kebenaran
pengetahuan yang dimiliki.46 Iman kepada Allah merupakan fondasi atau
dasar pembentukan kepribadian yang sehat. Dalam kata lain iman kepada
Allah memberikan hikmah (manfaat atau dampak positif) tehadap suasana
psikologis (kejiwaan) seorang mukmin. Aspek sikologis sebagai hikmah
dari beriman kepada Allah itu diantaranya sebagai berikut:  Terbebas dari
belenggu hawa nafsu; istiqomah atau konsisten dalam melaksanakan
aturan-Nya; berkembang sikap ihsan (self control); ikhlas dalam beramal;
tentram batinya (perasaan tenang atau nyaman).47

2. Connectedness
Faktor hubungan bisa terjadi dengan orang lain, dengan tuhan atau

apa yang berhubungan dengan ilahi dan dengan faktor-faktor lingkungan.
Hubungan bisa dipikir sebagai pengakuan dan hubungan perayaan, sebagai
ritual keagamaan atau pengalaman ekologi. Faktor hubungan seharusnya
tidak klise, ekstraversi atau sosial lingkungan ini adalah rasa yang dalam

44Ibid., h. 251
45Christopher Faiver, R. Elliott Ingersoll, Eugene O’Brien, Christopher Mcnally,

Exploration in Counseling and Spirituality, (Canada: t.p, 2001), h. 186-187.
46Hamzah Tualeka, Abd. Syakur, Muzayyanah, Zumrotul Mukaffah dan M. Yazid, Akhlak

Tasawuf (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2012), h.  272.
47Syamsu Yusuf, Psikologi Belajar Agama (Perspektif Agama Islam), (Bandung: Putaka

Bani Quraisy, 2005) h. 70-72.
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atau mendasar. Rasa ini termasuk dalam komunitas universial atau
integritas seluruh manusia. Keterhubungan dapat terjadi dengan orang lain,
dengan Tuhan atau yang dianggap Ilahi, dan dengan elemen-elemen di
lingkungan.

3. Spiritual Freedom
Dalam dimensi ini berhubungan dengan sebuah kapasitas untuk

bermain pengalaman hidup dan dunia yang aman. Rasa kebebasan dari
rasa takut dan keinginan dalam hidup dan sebuah kebahagiaan untuk
membuat ikatan atau komitmen. Kebebasan Spiritual, dimensi ini
berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk bermain, pengalaman
hidup dan dunia sebagai “aman”, rasa kebebasan dari ketakutan dan
keinginan dalam hidup, dan kemauan seseorang untuk membuat
komitmen.

E. Penutup
Berdasarkan kajian literatur di atas, dapatlah disimpulkan bahwa

attachment to Allah merupakan basis spiritualitas wellness dan happiness. Hal
ini dapat dilihat melalui pengamalan nilai-nilai kerohanian, terlebih lagi dalam
Islam menjalin kelekatan kedekatan dengan Allah. Individu yang
mengamalkan nilai-nilai spiritualitas akan memiliki jiwa atau rohani yang
sehat dan memiliki kesadaran untuk menjaga kesehatan fisik dan mental.
Berbeda dengan individu yang tidak mengamalkan nilai-nilai kerohanian, jiwa
mereka akan sakit. Apabila jiwa sakit maka ini dinamakan dengan kesusahan.
Dari sini dapatlah dikatakan pula dengan mengamalkan nilai-nilai kerohanian
akan menumbuhkan kebahagiaan.
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