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Definisi Mindfulness Spiritual Islam  

Mindfulness merupakan suatu latihan yang dilakukan sesorang dengan cara fokus untuk 

menyadari masalah yang sedang dihadapi, menerimanya dengan lapang dada tanpa melakukan 

penilaian yang negatif dan juga tidak bereaksi berlebihan. 

Mindfulness diadopsi oleh agama-agama yang ada di dunia untuk mengatasi berbagai 

masalah maupun sebagai bentuk ritual keagamaan untuk lebih fokus mendekatkan diri pada Tuhan 

atau Pencipta, baik masalah kesehatan fisik maupun psikologis melalui pendekatan spiritual. 

Agama yang pertama kali menjadikan mindfulness sebagai sebuah latihan dalam ritual keagamaan 

yaitu agama Budha dan Hindhu. Bentuk latihan mindfulness dibarengi dengan meditasi dan ritual 

agama lainnya. Mindfulness sejatinya juga tidak lepas dari Islam dimana latihan mindfulness 

membantu umat Islam untuk lebih mendekatkan diri pada Allah SWT.  

Mindfulness spiritual Islam didefinisikan sebagai suatu latihan yang melibatkan Allah SWT 

sebagai Tuhan yang Mahakuasa dalam setiap proses (mengingat Allah SWT) dengan tujuan 

membantu individu untuk secara sadar memahami kondisi atau pengalaman yang dihadapi bukan 

sebagai kebetulan tetapi peristiwa dibuat oleh Allah SWT (Dwidiyanti, et al. 2018).  

Seseorang menerima kondisi yang dialami dengan penuh lapang dada, menemukan maksud 

serta tujuan dan cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi sesuai dengan aturan Islam. 

Individu yang mindful melakukan sesuatu dengan penuh kesadaran dan berusaha meningkatkan 

kemampuan mereka untuk menyelesaikan masalah. 

Tujuan Mindfulness Spiritual Islam 

Adapun tujuan dari mindfulness spiritual Islam  diantaranya adalah sebagai berikut: 
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1. Membantu individu untuk secara sadar memahami kondisi atau pengalaman yang dihadapi 

bukan sebagai kebetulan tetapi peristiwa dibuat oleh Allah SWT. 

2. Membantu individu secara fokus menemukan solusi yang dapat digunakan untuk 

menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi sesuai dengan aturan Allah SWT. 

3. Membantu seseorang untuk menentukan target-target sehat mandiri sebagai bentuk usaha agar 

tidak kembali mengalami masalah yang sama. 

Manfaat Mindfulness Spiritual Islam 

Mindfulness spiritual Islam memiliki berbagai macam manfaat bagi seorang individu yang 

melakukan latihannya, diantaranya adalah sebagai berikut. 

1. Membuat seorang individu menjadi lebih dekat pada Allah, memahami eksistensiNya dalam 

kehidupan manusia, serta memahami makna hidup sebenarnya. 

2. Membuat individu menyadari dosa-dosa yang telah lalu dan bertaubat secara nasuha. 

3. Membuat individu mampu memaknai sakit yang dialaminya, mampu berpikir positif pada 

Allah, manusia dan lingkungannya. 

4. Membuat individu yakin bahwa yang memberikan penyakit itu adalah Allah SWT dan Allah 

SWT lah yang mampu menyembuhkan penyakitNya. 

Komponen Mindfulness Spiritual Islam 

1. Kesadaran bahwa Allah Senantiasa Mengawasi (Muqarabah) 

Kesadaran adalah output dari interaksi sistem saraf (termasuk sistem sensorik) dengan 

lingkungan sekitarnya yang akan menghasilkan kemampuan untuk menanggapi rangsangan 

dari lingkungan. Kesadaran sebagian besar ditentukan oleh perasaan, persepsi, perasaan dan 

kognisi. Kesadaran merupakan interaksi yang berasal dari asosiasi seluruh otak, seperti pada 

korteks parieto-fosil, sistem limbik dan mengacu pada kemampuan seseorang untuk 

menafsirkan kepribadian mereka sendiri sebagai orang yang memiliki pengalaman di masa 

lalu, sekarang dan masa depan, termasuk sebagai refleksi bagi seseorang sebagai makhluk-

makhluk yang menyadari kondisi lingkungan yang ada di sekitarnya (Smart, 2004). 

Kesadaran adalah pengetahuan tentang apa yang terjadi sekarang atau saat ini. Stimuli 

indrawi akan diterima dengan baik oleh tubuh tanpa adanya proses berpikir atau analisis, 

diskriminasi atau menggunakan pikiran. Sadar merupakan upaya pertama atau juga dapat 

digambarkan sebagai upaya ketika kita melihat, kita hanya melihat, ketika kita mendengar, kita 

hanya akan mendengar (Bahiya Sutra). 
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Mindfulness adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada kondisi kesadaran, 

kesadaran dari tiap moment ke moment melalui proses informasi dan karakteristik karakter 

seseorang (Katz, 2014). Mindfulness berdasarkan agama Islam mempunyai konsep kesadaran 

sebagai suatu kondisi yang terus-menerus dikelola dan diyakini sebagai konsep dasar sebagai 

mahluk Allah SWT. 

Manusia menyadari bahwa setiap aktivitas yang dilakukan senantiasa diawasi oleh 

Allah SWT (muqarabah) yang Maha Melihat lagi Maha Mendengar. Manusia juga menyadari 

bahwa kehidupannya di dunia adalah Allah SWT yang mengaturnya dengan sedemikian rupa. 

Apa yang terjadi merupakan atas kehendak Allah SWT, kejadian yang dianggap manusia 

buruk, baik, membahagiakan, maupun membuat sedih telah Allah SWT atur. Manusia 

memiliki tugas untuk secara sadar ber-husnudzon pada Allah SWT dan tetap bersyukur, 

mengambil ibroh dalam setiap peristiwa yang dihadapi. 

2. Hubungan antara Tuhan dan Manusia dengan Cara Mendekatkan Diri pada Allah 

(Taqarrub) 

Setiap manusia memiliki hak untuk sebuah kehidupan yang layak dengan martabat dan 

kehormatan sebagai manusia, tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, kemampuan, usia 

atau status ekonomi. Islam jelas menyatakan dalam Al Qur'an “Dan sungguh, kami telah 

memuliakan anak cucu adam dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri 

mereka rizki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami 

ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.”      (al-Isra, [17]:70).  

Hak dan kehidupan manusia di dunia tidaklah mampu lepas dari campur tangan Allah 

SWT. Allah SWT telah memberikan semua nikmat kepada seluruh umat manusia sebagai 

makhluk ciptaanNya. Namun begitu, rahmat Allah SWT diberikan kepada hamba yang 

senantiasa mendekatkan diri pada Allah SWT (taqarrub). Manusia yang menjaga 

hubunganNya dengan Allah SWT akan senantiasa diliputi kebahagian dan penuh syukur, tidak 

ada pikiran negatif tentang apa yang terjadi di dalam hidupnya, karena keyakinannya pada 

Allah yang Maha Kuasa. 

Kedekatan manusia pada Allah SWT akan tercermin pada kehidupan manusia tersebut. 

Saat hubungannya dengan Tuhan baik maka tercipta pikiran yang positif, kehidupan yang 

madani dan hubungannya dengan manusia lain serta lingkungan akan terjalin dengan baik. 
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Pikiran positif terhadap kehidupan akan berdampak pada keseimbangan kesehatan jiwa dan 

tubuh manusia. 

Mindfulness spiritual Islam membawa manusia untuk lebih mendekat pada Allah SWT, 

membuat manusia menyadari bahwa hakikat dirinya diciptakan ialah untuk beribadah 

kepadaNya, tidak ada daya dan upaya manusia untuk hidup sendiri tanpa Allah SWT.  Tidak 

ada hal lain yang dapat menenangkan, membuat aman, dan membahagiakan dalam hidup ini 

kecuali dekat dengan Allah SWT. Keyakinan bahwa dengan bertaqwa pada Allah akan 

membawanya menjadi hamba yang bahagia, sehat dan senantiasa memiliki sifat husnudzan. 

3. Healing Process 

Penyembuhan adalah suatu bentuk deskripsi holistik sebagai proses fasilitasi kesehatan 

dan mengembalikan harmoni serta keseimbangan pikiran dan tubuh. Penyembuhan juga 

diartikan sebagai kemampuan atau kekuatan, energi dan upaya untuk menghilangkan 

kesedihan, masalah dan penyakit yang terjadi baik secara fisik maupun non-fisik (McGlone, 

1990). 

Kondisi sakit yang dialami oleh seorang hamba, tidaklah tanpa sebuah penyebab. Allah 

SWT -lah yang memberikan penyakit pada manusia sebagai bentuk cobaan, ujian maupun 

panggilan agar manusia kembali mengingat Allah, bahwa Allah SWT Maha Penyembuh.  

Manusia hendaknya bermuhasabah atas apa yang terjadi pada dirinya, menyadari dosa-

dosa dimasa lalu dan meminta ampunan dari Allah SWT. Kesadaran akan dosa-dosa yang telah 

dilakukan dibarengi dengan taubatan nasuha (sungguh-sungguh) akan menjadikan kita lebih 

bersyukur dan mampu memaknai mengapa Allah SWT memberikan suatu penyakit. Hal ini 

sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW “Tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali 

Dia juga menurunkan penawarnya.” (HR Bukhari). Manusia yang meyakini hal tersebut akan 

senantiasa berdoa memohon pada Allah disertai dengan ikhtiar yang tidak meninggalkan 

tawakkal untuk meminta kesembuhan dari Allah SWT. 

Mindfulness spiritual Islam mengajak individu untuk mempercayai bahwa do’a, ikhtiar, 

dan tawakkal merupakan suatu bentuk healing process. Allah SWT Maha Mengabulkan setiap 

doa-doa hambaNya yang bersungguh-sungguh. Keajaiban atau takdir Allah merupakan hal 

yang paling baik untuk manusia, dimana doa-doa terjawab dan hal yang dianggap oleh manusia 

tidak mungkin menjadi mungkin bagi Allah SWT (Kun fayaakun). 
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