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Agama Erat dengan Kepribadian 
Manusia
AgAmA sebagai respon dari kebutuhan dasar primitif ma-
nusia erat hubungannya dengan kepribadian manusia. Sebab, 
agama membutuhkan rasa aman dan nyaman dalam hidup. 
Namun, berbeda dengan ahli psikologi seperti Freud, agama 
justru merupakan penyakit syaraf yang akan mengganggu 
manusia sedunia.

Pemikiran di atas dikemu-
kakan Renny Dwi Arumsari 
saat mempertahankan tesisnya 
di depan para penguji pada 
Ujian Magister di Auditorium 
Sekolah Pascasarjana (SPs) 
UIN Jakarta, Kamis (20/8). 
Tim penguji terdiri atas Dr 
Muhbib Abdul Wahab,  Dr Tb 
Ade Asnawi, Prof Dr Masykuri 
Abdillah, dan Dr JM Mus-
limin. Sedangkan sebagai Pro-
motor adalah Prof Dr Sukron 
Kamil. 

“Bagi sebagian ahli 
psikologi yang meneliti ilmu 
jiwa atau yang berhubungan 
dengan kejiwaan, agama diang-
gap sebagai kebutuhan manu-
sia. Tetapi bagi sebagian ahli 
psikologi yang lain justru tidak 
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demikian,” kata Renny dalam 
tesisnya berjudul Agama dan 
Kepribadian: Analisis Psikologi 
Sastra dalam Teks Film ‘Umar ibn 
al-Khattab tersebut. 

Ahli psikologi semisal 
Freud, menurut dia, konon tak 
menemukan satu pun alasan 
untuk percaya kepada Tuhan. 
Freud menganggap ritual kea-
gamaan tidak memiliki arti 
dan manfaat apa pun dalam 
kehidupan. 

“Pendapat Freud tersebut 
sangat berbeda dengan para 
teoritikus yang beragama. Se-
bagian orang beragama meng-
atakan bahwa diri mereka 
percaya kepada Tuhan. Alasan-
nya karena Tuhan telah berfir-
man dalam kitab suci-Nya dan 

menampakkan diri pada hati 
mereka, sehingga ajaran yang 
diajarkan para pemuka agama 
itu adalah benar. 

“Ini sangat berbeda dengan 
Freud yang meyakini bahwa 
ide-ide agama tidak datang 
dari Tuhan Yang Esa atau 
tuhan-tuhan yang lain. Sebab, 
menurut Freud, tuhan-tuhan 
itu memang tidak ada dan 
juga bukan berasal dari suara 
hati dalam perenungan tentang 
dunia yang biasanya membawa 
kepada kebenaran,” papar 
Renny. 

Wanita yang pernah me-
nempuh pendidikan S1 di 
Jurusan Sastra Asia Barat pada 
Fakultas Ilmu Budaya Univer-
sitas Gadjah Mada Yogyakarta 
itu berpendapat, problematika 
agama dalam kehidupan sangat 
erat berhubungan dengan sikap 
dan perilaku sosial manusia. 
Hal itu dikarenakan perilaku 
dan pemikiran seseorang dipe-
ngaruhi oleh keyakinannya. 

“Terlepas sikap pro dan 
kontra, kenyataan menunjuk-
kan bahwa agama memenga-
ruhi sikap dan tingkah laku 
para pemeluknya,” ujarnya

Menurut Renny, sikap dan 
perilaku yang berhubungan 
dengan keyakinan tersebut 
dapat diamati secara empiris. 
Artinya, di sini terlihat bahwa 
dari sudut pandang psikologis, 
agama dapat berfungsi sebagai 
tenaga pendorong untuk atau 
pencegah bagi tindakan-tindak-
an tertentu sesuai keyakinan 
yang dianut seseorang. Hal itu 
terlihat misalnya bagaimana 
keyakinan agama mampu men-
dorong untuk berkorban dan 
hidup pasrah atau bersabar 
terhadap penderitaan. Con-
toh lain adalah bagaimana 
seseorang mampu menahan 
diri dari melakukan perbuatan 
tercela yang dilarang agama. 

Dari sudut pandang yang 
serupa itu, kata Renny, terung-
kap bahwa pemahaman menge-
nai keyakinan seseorang dalam 
kaitan dengan agama yang dia-
nutnya dapat dilakukan melalui 
pendekatan psikologis. 

Renny Dwi Arumsari la-
hir di Cilacap, Jawa Tengah, 
9 September 1990. Selama 
menempuh studi tersebut, ia 
telah menerbitkan kumpulan 
cerita pendek, diantaranya Ke-
tika Jemari Mulai Menari (2011) 
dan Kompilasi Teori-teori Sastra 
(2016). Selain itu ia juga sebagai 
tutor mahasiswa di Jurusan 
Sastra Asia Barat di univesitas 
yang sama.

Pada sidang ujian tesisnya 
itu, ia memperoleh IPK 3,53 
dengan predikat Sangat Me-
muaskan. (ns) Renny Dwi Arumsari
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BERITA UJIAN

Ujian Tesis Promosi Doktor

Muhamad Ikhwan Lukmanudin (bawah), mahasiswa Program Doktor Konsen-
trasi Agama dan Kesehatan, meraih prestasi Sangat Memuaskan dengan IPK 
3,61 pada Promosi Doktor yang digelar di Ruang Sidang pada 18 Juli 2017. 
Disertasinya berjudul Pembuatan Sediaan Obat Liquid Oral Sesuai Konsep Islam 
dan Farmasi berhasil dipertahankan di depan tim penguji (dari kiri ke kanan) Prof 
Dr Teti Indrawati, Prof Dr Hasanuddin AF, Prof Dr Masykuri Abdillah, dan Prof Dr 
Didin Saepuddin. Sedangkan Promotor adalah Prof Dr Arif Sumantri dan Prof Dr. 
Huzaemah T. Yanggo (kanan). 

GALERI FOTO

Muhammad Miftakhur Risal (kiri bawah), mahasiswa Program Magister Konsentrasi 
Bahasa dan Sastra Arab, meraih prestasi Sangat Memuaskan dengan IPK 3,57 
pada Ujian Promosi Magister yang digelar di Ruang Sidang pada 20 Juni 2017. 
Tesisnya berjudul  Peralihan Kata Kerja dalam al-Qur’an: Kajian Pragmatik terhadap 
Asumsi Penyimpangan berhasil dipertahankan di depan tim penguji (dari kiri ke 
kanan) Prof Dr Sukron Kamil, Prof Dr Masykuri Abdillah, dan Dr JM Muslimin. 
Promotor adalah Dr Ahmad Dardiri (kanan).

MOHAMAD AINur rOfIq

Sejumlah mahasiswa tengah memanfaatkan fasilitas kampus berupa katalog online 
di Perpustakaan Riset Sekolah Pascasarjana UIN Jakarta. Fasilitas ini merupakan 
bagian dari pelayanan publik agar memudahkan para mahasiswa mengakses 
beragam referensi yang tersedia di perpustakaan tersebut.
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Sejumlah mahasiswa tengah mencoba pelayanan administrasi online, seperti 
pengisian kartu rencana studi (KRS) dan melihat nilai hasil ujian yang disediakan 
di Kantor Administrasi Sekolah Pascasarjana UIN Jakarta. Pelayanan berbasis 
online ini tak hanya dapat diakses di kampus tetapi juga di luar kampus.


