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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Orang Tua, Anak, dan Keluarga 

1. Peran dan Tugas Orang Tua 

 Mendidik anak adalah tugas yang sangat mulia. Seorang ibu 

memegang tanggung jawab atau peranan penting dalam mendidik anak di 

lingkungan keluarga, sebab ibulah yang hampir setiap haru berada di 

rumah. “pelajaran yang paling penting untuk dipelajari oleh anak selama 

tujuh tahun pertama dalam kehidupannya lebih banyak diarahkan 

terhadap pembentukan karakter daripada segala masalah yang akan 

dipelajari pada tahun-tahun berikutnya”.13 Setiap orang tua memiliki 

tugas dan tanggung jawab terhadap masa depan anak-anaknya. Diantara 

tugas dan tanggung jawab yang akan peneliti paparkan adalah: 

a. Memberi nama yang baik 

Memberi nama yang baik untuk anak adalah langkah awal dari 

sebuah upaya pendidikan yang diberikan orang tua kepada anak. 

Banyak orang yang mengatakan bahwa nama tidak memiliki arti 

apa-apa. Namun hal ini tidak boleh dianggap sepele, karena 

bagaimanapun nama yang bagus dapat berpengaruh bagi anak.14 
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Menurut pandangan Islam, nama memiliki arti yang sangat penting, 

sebab memberi nama yang baik atau yang jelek akan mempengaruhi 

dan berdampak terhadap psikologi anak, nama yang baik seperti 

Ahmad, Muhammad, Abdurrahman, Mahmud dst merupakan do‟a 

dari kedua orang tua mereka. Selain itu memberi nama yang baik 

untuk anak-anaknya merupakan perintah atau anjuran Nabi 

Muhammad shalallahu „alaihi wa sallam. Hal ini didasarkan pada 

hadist yang berarti: “Sesungguhnya kamu sekalian akan dipanggil 

pada hari kiamat dengan nama-nama kalian dan nama-nama ayah 

kalian. Oleh sebab itu, perindahlah nama-nama kalian”. (HR. Abu 

Dawud) 

b. Memberi nafkah yang baik dan wajar 

Selain memberi nama yang baik, peran dan tugas orang tua juga 

memberikan nafkah yang baik terhadap buah hati mereka. Nafkah 

yang baik artinya nafkah yang dihasilkan dari cara yang baik dan 

halal menurut syariat agama. Allah SWT mengingatkan para orang 

tua berkaitan dengan pemberian nafkah terhadap anak-anaknya 

dengan firmanNya yang berarti: “dan kewajiban (orang tua) ayah 

memberi makan dan pakaian kepada anak dan ibunya dengan cara 

yang ma‟ruf (baik dan wajar)”. (QS. Al-Baqarah : 233). Sejatinya, 

anak-anak berhak mendapatkan nafkah untuk memenuhi kebutuhan 

pokoknya. Nafkahnya terhadap anak tidak lain adalah untuk 

kelangsungan hidup dan kesejahteraannya. Hak mendapatkan nafkah 
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merupakan suatu kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya demi 

kesejahteraan hidupnya.15 Selain itu, dalam sebuah hadist yang 

diriwayatkan oleh Aisyah ra, istri Nabi mengatakan: “seorang wanita 

bernama Hindun binti Utbah berkata: wahai Rasulullah 

sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang lelaki yang pelit. Dia 

tidak memberiku dan anak-anakku kecuali apa yang aku ambil 

darinya dan dia tidak mengetahui. Lalu Nabi SAW menjawab: 

ambillah secukupnya untukmu dan anak-anakmu dengan cara yang 

baik dan wajar (ma‟ruf)”. (HR Bukhari dan Muslim). 

c. Mendidik anak dalam masalah aqidah, ilmu, dan akhlak 

Allah SWT berfirman: “Wahai anakku! Tegakkanlah shalat dan 

suruhlah (manusia) berbuat ma‟ruf dan cegahlah (mereka) dari yang 

mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu, 

sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. 

Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena 

sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan 

angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang 

sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanakalah kamu dalam 

berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk 

suara adalah suara keledai”. (QS. Luqman: 17-19) 

Berdasarkan ayat di atas, seorang ayah (Luqman) mengajarkan atau 

menyuruh anaknya untuk shalat dan berbuat baik kepada manusia. 
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Hal ini dapat menjelaskan bahwa peran orang tua memberikan 

pendidikan aqidah, ilmu, dan akhlak kepada anak sangatlah penting. 

d. Berlaku adil terhadap anak. 

Usia seseorang berpengaruh terhadap perlakuan orang lain atau 

masyarakat terhadap dirinya. Usia yang berbeda akan mendapatkan 

perlakuan yang berbeda juga. Namun harus diperhatikan, jangan 

sampai perlakuan tersebut mengurangi hak anak untuk mendapatkan 

perlakuan yang semestinya sebagai manusia. Berapapun usia 

seseorang, mereka tetap membutuhkan perlakuan yang manusiawi.16 

Memperlakukan anak-anak secara adil memang bukan hal yang 

mudah. Namun ini adalah tanggung jawab dan kewajiban orang tua. 

Sikap adil dan tidak pilih kasih orang tua harus diberlakukan kepada 

seluruh anak tanpa pandang usia. Orang tua tidak boleh pilih kasih 

terhadap anak tertentu, baik terhadap anak lelaki maupun wanita, 

cantik atau tidak, punya kemampuan atau tidak. Orang tua harus 

mencurahkan perasaan cinta dan kasih sayang yang sama terhadap 

anak. 

Menurut sebuah riwayat hadist, suatu ketika datang seorang sahabat 

Nabi SAW lalu duduk di samping beliau. Ketika anak laki-lakinya 

datang dia mempersilahkan untuk duduk di paha sebelah kanan. 

Namun, ketika anak perempuannya datang dia menyuruhnya untuk 

duduk di atas lantai. Lalu Nabi menegur: “Apakah anda 
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 Abu Bakar Fahmi, Menit Untuk Anakku, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2010), hlm. 82. 
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memperlakukan anak-anakmu seperti ini? Lalu Nabi berkata: berbuat 

adillah kalian kepada anakmu dalam pemberian sebagaimana kamu 

sekalian menyukai anak-anakmu berbuat adil terhadap dirimu dalam 

berbuat kebaikan”. 

e. Menghormati anak 

Menghormati anak adalah bagian dari cara mengasuh anak yang 

harus orang tua penuhi. Anak juga seorang manusia dan setiap 

manusia secara fitrah mencintai dirinya sendiri. Seorang anak 

berharap orang tua dan orang dewasa lainnya mengakui 

keberadaannya dan menghormati dirinya. Ketika orang lain 

menghormatinya, sang anak juga akan merasa bangga dan 

tersanjung. Jadi, orang tua yang mencintai anak-anaknya sudah 

seharusnya memperlihatkan perhatian dan penghormatan kepada 

anak.17 

Menghormati anak-anaknya juga merupakan anjuran dan perintah. 

Hal ini didasarkan kepada hadist Nabi Muhammad SAW yang 

berarti: “Hormatilah anak-anakmu dan perbaikilah akhlak mereka”. 

(HR Ibnu Majah). 

f. Mewasiatkan anak sebagai seorang muslim 

Tugas dan peran orang tua yang sangat penting adalah memberikan 

wasiat kepada anak-anaknya agar mereka senantiasa menjadi 

seorang muslim. Muslim artinya orang yang berserah diri kepada 
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 Bunda Novi, op. cit.,hlm. 74. 
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Allah SWT. Orang muslim adalah orang yang senantiasa taat dan 

patuh dalam menjalankan semua perintah-perintah Allah SWT. 

Sebagaimana Allah telah berfirman di dalam Al-Qur‟an yang 

artinya: “Apakah kamu bersaksi ketika Ya‟qub kedatangan (tanda-

tanda) kematian, ketika dia berkata kepada anak-anaknya: apa yang 

kamu sembah sepeninggalanku? Mereka menjawab: kami akan 

menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, 

Isma‟il, Ishaq, (yaitu) Tuhan Yang Maha Esa dan kami hanya tunduk 

dan patuh kepada-Nya”. (QS. Al-Baqarah: 133) 

Berdasarkan ayat di atas. Seorang ayah (Ya‟qub) bertanya kepada 

anak-anaknya tentang apa yang mereka sembah sepeninggalannya, 

bukan apa yang mereka makan sepeninggalannya. Penjelasan ayat di 

atas telah mewakili tentang peran dan tugas orang tua untuk 

mewasiatkan anak sebagai seorang muslim. 

2. Kedudukan Orang Tua Dalam Keutuhan Keluarga 

 Orang tua memiliki kedudukan yang mulia di dalam ajaran Islam. 

Allah dan Rasul-Nya menempatkan orang tua pada posisi yang sangat 

istimewa, sehingga berbuat baik pada keduanya juga menempati posisi 

yang sangat mulia, dan begitu juga sebaliknya durhaka kepada keduanya 

menempati posisi yang sangat hina. Karena mengingat jasa ibu dan bapak 

yang sangat besar sekali dalam proses reproduksi dan regenerasi umat 

manusia. 
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 Secara khusus Allah SWT juga mengingatkan betapa besar jasa 

dan perjuangan seorang ibu dalam mengandung, menyusui, merawat dan 

mendidik anaknya. Kemudian bapak, sekalipun tidak ikut mengandung 

tapi dia berperan besar dalam mencari nafkah, membimbing, melindungi, 

membesarkan dan mendidik anaknya, sehingga mampu berdiri bahkan 

sampai waktu yang sangat tidak terbatas. Berdasarkan semuanya itu, 

tentu sangat wajar dan logis saja, kalau si anak dituntut untuk berbuat 

kebaikan kepada orang tuanya dan dilarang untuk mendurhakainya. 

 Al-Qur‟an juga menjelaskan bagaimana kedudukan orang tua. 

Orang tua memiliki kedudukan yang sangat mulia sehingga seseorang 

sangat dilarang mengatakan perkataan “ah” kepada kedua orang tuanya. 

Sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Isra‟ ayat 23-24 yang 

berarti: “Dan tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan 

menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu 

bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah satu seorang di antara 

keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam 

pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada 

kepada keduanya perkataan „ah‟ dan janganlah kamu membentak mereka 

dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia”. 

3. Bentuk-bentuk Perhatian Orang Tua 

 Perlu diketahui bahwa setiap orang tua telah ditakdirkan dan 

ditunjuk secara khusus oleh Tuhan untuk mengasuh dan membesarkan 

anak-anaknya. Oleh karena itu, ada orang tua yang berpandangan bahwa 
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setiap anak yang baik hanya diberikan kepada orang tua yang baik. 

Menjadi orang tua yang baik, maka orang tua tersebut harus 

memperhatikan anaknya. Perhatian yang harus diberikan oleh orang tua 

kepada anak-anaknya itu harus sama, artinya tidak ada perbedaan yang 

disebabkan kepandaian atau lain-lain, karena semua orang tua 

mempunyai kewajiban yang sama terhadap pendidikan anak-anaknya. 

 Berkaitan dengan masalah perhatian, berikut peneliti akan 

memaparkan mengenai bentuk-bentuk perhatian yang dikemukakan oleh 

Wasty Soemanto18, yang antara lain sebagai berikut : 

a) Menurut cara kerjanya, perhatian dibagi menjadi dua: 

Pertama, perhatian spontan yaitu perhatian yang tidak disengaja atau 

tidak sekehendak subyeknya. 

Kedua, perhatian refleksi yaitu perhatian yang sengaja atau atas 

kehendak subyeknya. 

b) Menurut intensitasnya, perhatian dibagi menjadi dua: 

Pertama, perhatian intensif yaitu perhatian yang dikuatkan oleh 

banyaknya rangsangan atau keadaan yang menyertai aktivitas atau 

pengalaman batin. 

Kedua, perhatian tidak intensif yaitu perhatian yang kurang 

diperkuat oleh rangsangan atau beberapa keadaan yang menyertai 

aktivitas atau pengalaman batin. 

c) Menurut luasnya, perhatian dibagi menjadi dua: 

                                                                 
 

18
 Wasty Soemanto, Psikologi Pendidikan (Landasan Kerja Kepemimpinan Pendidikan) ,  

(Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 32-33. 
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Pertama, perhatian terpusat yaitu perhatian yang tertuju kepada 

lingkup obyek yang sangat terbatas. Perhatian yang demikian itu 

sering pula disebut sebagai perhatian konsentratif. Berdasarkan hal 

tersebut maka dapat disimpulkan bahwa, orang yang mengadakan 

konsentrasi pikiran berarti berpikir dengan perhatian terpusat. 

Kedua, perhatian terpencar yaitu perhatian yang pada suatu saat 

tertuju pada lingkup obyek yang luas atau tertuju kepada bermacam-

macam obyek. Perhatian yang demikian dapat dilakukan seorang 

guru di muka kelas yang tujuan pelajaran, materi pelajaran, buku 

pelajaran, alat pelajaran, metode belajar mengajar, lingkungan kelas 

dan tingkah laku anak didik yang cukup banyak jumlahnya. Guna 

mencapai tujuan pengajaran, diperlukan alat pendidikan. 

 Berdasarkan penjelasan di atas itulah, maka peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa macam-macam atau bentuk-bentuk perhatian 

orang tua yang seharusnya diberikan kepada anaknya antara lain sebagai 

berikut: 

a) Bimbingan Dalam Belajar 

Menurut Liem Hwie Nie yang dikutip oleh Kartini Kartono dalam 

bukunya Peranan Orang tua dalam Memandu Anak, ada dua hal 

yang harus diperhatikan dalam memberikan bimbingan belajar 

kepada anak di rumah, yaitu yang Pertama, kesabaran. Artinya, 

jangan menyamakan antara pikiran orang tua dengan pikiran yang 

dimiliki anak. Selain itu perlu disadari bahwa kecerdasan setiap anak 
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tidak sama, dengan mengetahui sifat-sifat yang ada pada anak, akan 

mempermudah untuk membimbing, dan jangan sekali-kali 

membentak-bentak pada saat anak belum mengerti tentang apa-apa 

yang ditanyakan. Kedua, bijaksana. Artinya orang tua perlu bersikap 

bijaksana untuk mengerti kemampuan yang dimiliki (anak masih 

sangat terbatas), sikap kasar justru tidak akan membantu, sebab anak 

akan menjadi bertambah gelisah dan takut sehingga apa yang 

diperoleh dari bimbingan itu hanya akan merupakan tekanan bagi 

dirinya.19 

Kedua faktor tersebut di atas adalah resep keberhasilan dakwah 

Rasulullah SAW dalam menyampaikan risalah Islamiyah kepada 

umatnya. Beliau tanamkan perintah Allah dalam surah Ali-Imran 

ayat 159 yang berarti “Maka berkat rahmat Allah engkau 

(Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya 

engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka 

menjauhkan diri dari sekitarmu.” (Q.S. Ali-Imron 3 : 159).20 

Selanjutnya sikap lemah lembut dan sabarnya itu akan memantulkan 

sikap bijaksana di dalam menghadapi obyek dakwah islamiyah, yaitu 

menyampaikan materi dakwahnya secara metodologis disesuaikan 

dengan tingkat dan kadar kemampuan kaumnya. 

 

 

                                                                 
 

19
 Kartini Kartono, Peranan Keluarga Memandu Anak , (Jakarta: Rajawali Press, 1989), 

hlm. 90-91. 
 

20
 Mushaf al-Aula, Al-Qur‟an dan Terjemah, (Jakarta: Perisai Qur‟an, 2013), hlm. 71. 
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b) Pengawasan terhadap anak 

Pengawasan ini bertujuan untuk menjaga atau mencegah agar tidak 

terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dimana terdapat kesempatan 

yang memungkinkan anak cenderung melakukan sesuatu yang 

bertentangan dengan peraturan.21 

Sudah menjadi hal yang biasa, letak kesuksesan anak dalam belajar 

tergantung kepada orang tuanya, apabila orang tua bersikap acuh 

terhadap anak, kemungkinan besar anak mengalami kesulitan untuk 

mencapai prestasi belajar. Sebagai orang tua bertanggung jawab 

terhadap pendidikan anak-anaknya, maka langkah yang harus 

ditempuh adalah dengan jalan memberikan pengawasan, baik itu 

terhadap individu anak itu sendiri maupun terhadap lingkungan 

dimana anak sering bergaul dengan teman-temannya, sebab tanpa 

disadari lingkungan juga banyak memberikan pengaruh kepada anak, 

baik itu pengaruh positif maupun yang negatif. 

Menurut Thamrin Nasution dan Nurhalijah Nasution dam bukunya 

Peranan Orang tua dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Anak, 

mengemukakan: “Pengawasan yang diberikan oleh orang tua 

dimaksudkan sebagai penguat disiplin agar pendidikan anak tidak 

terbengkalai. Pendidikan seorang anak apabila terbengkalai bukan 
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 Amir Daien Indrakusuma, Ilmu Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), hlm. 144. 
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saja akan merugikan dirinya sendiri, tetapi juga lingkungan 

kehidupannya”.22 

Melihat dari ulasan di atas, dengan demikian orang tua yang 

bijaksana perlu mengawasi kegiatan anaknya di rumah secara terus-

menerus, sehingga dapat diketahui apakah anak sungguh-sungguh 

dalam belajar atau hanya berpura-pura saja. Selain itu, orang tua 

perlu mengawasi penggunaan waktu belajar anaknya sehingga dapat 

diketahui apakah anaknya menggunakan waktu secara baik dan 

teratur atau tidak. Orang tua hendaknya mengawasi kegiatan belajar 

anak dan hendaknya dapat menciptakan suasana ketenangan yang 

dapat membuat anak berkonsentrasi terhadap pelajarannya. Misalnya 

anak yang sering bergaul dengan lingkungan (teman, orang tua, 

masyarakat) yang sering ke masjid, maka anak akan terpengaruh 

untuk aktif pergi ke masjid baik itu saat berjamaahnya, mengajinya, 

atau kegiatan-kegiatan yang lain. Sebaliknya anak yang terbiasa 

dengan pergaulan liar dengan anak nakal, maka sedikit banyak juga 

akan terkena pengaruh teman-temannya. Sehingga kadang ada yang 

menjadi anak yang brutal dan tidak mengikuti nasehat orang tua. 

Melihat hal ini, sebagai orang tua harus pandai-pandai mengarahkan 

anaknya, agar seluruh aktivitasnya selalu mengarah kepada hal-hal 

yang positif yang bermanfaat bagi perkembangan kepribadian. 
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 Thamrin Nasution dan Nurhalijah Nasution, Peranan Orang tua dalam Meningkatkan 

Prestasi Belajar Anak , (Jakarta : Kanisius BPK Gunung Mulia, 1984), hlm. 29. 
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c) Memberikan motivasi kepada anak 

Sudah menjadi hal yang biasa setiap manusia dalam melakukan 

suatu tindakan pasti disadari atas adanya dorongan, baik dorongan 

itu berasal dari hati nurani maupun berasal dari lingkungan sekitar 

misalnya teman, saudara, orang tua, maupun guru. Masalah 

perhatian orang tua terhadap pendidikan agama anak, maka di situ 

terjadi hubungan timbal balik. Pertama dalam diri orang tua terdapat 

dorongan untuk melakukan sesuatu yang ditujukan kepada anaknya. 

Misalnya orang tua mendorong anaknya agar mau mengaji di masjid 

dan mereka mengharapkan agar kelak anaknya menjadi anak yang 

shaleh. Kedua akibat dari adanya dorongan itu dapat menambah 

semangat anak untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu sesuai 

dengan apa yang dikehendaki oleh orang tuanya baik itu dilakukan 

dengan terpaksa maupun suka rela. Seorang anak akan enggan 

melakukan suatu perbuatan jika tidak didasari dengan keinginan atau 

tujuan yang kuat. Misalnya orang tua menyuruh anak supaya lebih 

giat belajar agar nanti dapat menjadi orang pintar, jika sudah pintar 

akan mudah mencari pekerjaan, jika sudah mempunyai pekerjaan 

tentu saja akan banyak uang. Anak akan menjadi lebih giat dalam 

belajar karena suatu dorongan atau tujuan yang ingin dicapainya. 

Arti dari motivasi sendiri adalah membangkitkan, memberi kekuatan 

dan memberi arah pada tingkah laku yang diinginkan.23 Orang tua 
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 Mustaqim, dkk, Psikologi Belajar, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 66. 
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hendaknya selalu memberikan motivasi kepada anaknya dalam 

belajar. Sebab dengan adanya dorongan dari orang tua, anak akan 

menyadari bahwa dirinya berhasil, tetapi orang tua juga 

mengharapkan keberhasilan dirinya. Strategi menggunakan motivasi 

ini akan membuat anak akan selalu rajin belajar, supaya prestasi 

belajarnya meningkat di sekolah, sehingga tidak mengecewakan 

orang tuanya. Kurangnya motivasi ini dapat menyebabkan anak 

kurang bersemangat dalam belajar, sebagaimana yang dinyatakan 

oleh Muhibbin Syah dalam bukunya Psikologi Belajar. Pujian dan 

hadiah, peraturan/tata tertib sekolah, suri tauladan dan orang tua, 

guru dan seterusnya merupakan contoh-contoh kongkret motivasi 

ekstrensik yang dapat menolong siswa untuk belajar. Kekurangan 

atau ketiadaan motivasi, baik yang bersifat internal, akan 

menyebabkan kurang bersemangatnya siswa dalam melakukan 

proses pembelajaran materi-materi pembelajaran baik di sekolah 

maupun di rumah.24 

Adapun bentuk motivasi yang dapat diberikan oleh orang tua 

misalnya dengan menyuruh anak untuk mengaji, menyediakan waktu 

untuk mendampingi anak mengaji baik di rumah maupun di sekolah, 

pemberian hadiah atau pujian apabila anak memperoleh nilai yang 

baik/tinggi juga merupakan motivasi dalam belajar. 
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 Muhibbin Syah, Psikologi Belajar, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 137. 
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d) Pembiasaan 

Sebagai orang tua harus selalu membiasakan anaknya untuk selalu 

berbuat baik, misalnya membiasakan membaca basmalah dulu setiap 

mulai makan dan membaca hamdalah setelah selesai makan. 

Kebiasaan yang baik harus juga ditanamkan kepada anaknya sejak 

kecil, karena adat atau kebiasaan yang bersifat edukatif yang 

dilaksanakan sejak kecil sangat mempengaruhi perkembangan 

kepribadiannya. Pendidikan budi pekerti yang telah dibiasakan 

dalam kehidupan keluarga dengan metode bimbing yang tepat, maka 

seorang anak yang biasanya dengan akhlak yang baik niscaya di hari 

tuanya akan menjadi manusia yang baik.25 

Berdasarkan masalah kebiasaan ini, seorang filosof kenamaan 
Charles Reade, berkata : “Sow athoughy and you reap a habit, sow a 

habit and you reap a character, sow a character and you reap a 
destiny” yang artinya : Bila seseorang telah yakin akan sesuatu 

pandangan atau pikiran, tanamkanlah buah pikiran itu dalam suatu 
perbuatan, nanti anda akan menuai atau mendapat hasil yang 
bernama tingkah laku.26 

 

Melihat dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan 

yang diulang-ulang akan menjadikan kebiasaan dan akhirnya 

kebiasaan itu cepat atau lambat akan menjadi watak, dan jika watak 

itu diwujudkan dalam perbuatan sehari-hari maka akan menjadi 

kepribadian seseorang. 

 

 

                                                                 
 

25
 Abdurrahman an Nahlawi, Prinsip‐Prinsip dan Metode Pendidikan Islam, (Bandung: 

Diponegoro, 1989), hlm. 161. 
 26

 Ibid.,hlm. 160. 
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e) Menyediakan Sarana Belajar 

Salah satu upaya yang harus dilakukan orang tua untuk menunjang 

keberhasilan pendidikan anak adalah dengan memperhatikan sarana 

belajar anak. Sarana adalah merupakan wahana yang sangat 

dibutuhkan anak untuk membantu kelancaran dalam belajarnya. 

Tersedianya tempat belajar yang memadai dan peralatan belajar yang 

cukup akan sangat membantu terhadap keberhasilan belajar anak. 

Misalnya apabila orang tua ingin agar anaknya semangat belajar, 

maka orang tua menyediakan waktu bimbel (bimbingan belajar) 

selain itu juga menyediakan ruang belajar dengan alat-alat belajar 

yang relatif cukup. Begitu juga dalam hal ibadah, orang tua juga 

dapat memberikan sarana belajar tentang agama misalkan belajar 

sholat, membaca Al-Qur‟an, dan lain sebagainya. 

f) Pemberian hukuman dan hadiah 

Setiap keluarga tentu mempunyai aturan-aturan atau norma-norma 

yang bisa menjamin kelangsungan hubungan yang baik dalam 

keluarga itu. Baik aturan itu bersifat tertulis maupun tidak tertulis. 

Salah satu usaha supaya anak-anak mentaati aturan-aturan atau 

norma-norma tersebut kadang-kadang perlu diadakan hukuman. 

Menghukum adalah memberikan suatu sanksi atau mengadakan 

penderitaan dengan sengaja kepada anak yang menjadi asuhan kita 
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dengan maksud supaya penderitaan itu betul-betul dirasakannya 

untuk menuju ke arah perbaikan.27 

Mengenai hukuman ini diantara para ahli terdapat perbedaan 

pendapat dalam hal pelaksanaannya:28 

a. Menurut Hammudah Abdul Ati dalam Athiyah al-Abrosy, hukuman 

fisik tidak boleh sampai membuat anak menderita yang hanya 

menunjukkan ketidaksenangan orang tua atas perilaku anaknya. 

b. Menurut Athiyah al-Abrosy, hukuman jasmani disyaratkan sebagai 

berikut: 

1. Sebelum umur 10 tahun anak tidak boleh dipukul. 

2. Pukulan tidak boleh lebih dari 10 kali dengan lidi atau tongkat 

kecil. 

3. Diberikan kesempatan kepada anak-anak untuk tobat dari apa yang 

dilakukan dan memperbaiki kesalahannya, tanpa perlu 

menggunakan kesalahan, tanpa menggunakan pukulan atau 

merasakan nama baiknya. 

c. Menurut al-Ghazali, tidak setuju dengan cepat-cepat untuk 

menghukum anak yang saleh, bahkan beliau menyeruh supaya 

kepadanya diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya 

sendiri, sehingga anak menghormati orang tuanya dan merasakan 

akibat perbuatannya. 

                                                                 
 

27
 Amin Dien Indra Kusuma, Pengantar Ilmu Pendidikan , (Surabaya: Usaha Nasional, 

1973), hlm. 147. 
 

28
 M. Athiyah al‐Abrosyi, Dasar‐Dasar Pendidikan Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 

1987), hlm. 153. 
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Berdasarkan pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa 

orang tua boleh memberikan hukuman kepada anaknya apabila anak 

mempunyai kesalahan, tetapi dengan syarat supaya disesuaikan 

dengan kesalahan dan usia anak, dan hukuman itu tidak boleh 

berakibat fatal tetapi justru sebaliknya, dengan adanya hukuman 

tersebut akhirnya anak tidak mengulangi kesalahan yang pernah 

dilakukan. Selain itu bagi anak tidak ada kesan bahwa kalau orang 

tua menghukumnya karena perasaan benci tetapi sebaliknya orang 

tua mempunyai perasaan sayang kepadanya. Misalnya, orang tua 

menghukum anaknya yang tidak mau shalat padahal sang anak sudah 

berumur 10 tahun. Memang benar-benar seseorang yang bersalah 

harus diberi ganjaran, yang penting dengan adanya hukuman itu 

akan membawa anak kepada kesadaran atas kesalahannya. Adanya 

hukuman dalam suatu keluarga adalah merupakan pertanda bahwa 

orang tua mempunyai perhatian yang sungguh-sungguh terhadap 

perkembangan anaknya, sebaliknya anak yang tidak pernah dihukum 

itu karena orang tua lalai dalam mendidik anak, sebab setiap anak 

memerlukan bimbingan ke arah perkembangan sosial yang wajar 

termasuk perkembangan apabila anak melanggar norma-norma 

tertentu. 

Selain memberikan hukuman, orang tua harus pula memberikan 

hadiah kepada anak yang melakukan perbuatan baik, baik itu berupa 

pujian atau pemberian sesuatu yang dapat berupa hadiah. Hadiah itu 
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tidak baik diberikan kepada anak sebelum ia melakukan suatu 

tindakan tanpa harus diberi tahu terlebih dahulu. Hal ini 

dimaksudkan agar anak dalam melakukan perbuatan yang baik itu 

bukan terdorong adanya hadiah yang disediakan orang tuanya, akan 

tetapi karena kesadaran walaupun setelah itu orang tuanya memberi 

hadiah. Misalnya, anak yang mau belajar tekun, hal ini dilakukan 

hanya semata-mata melaksanakan kewajibanya sebagai seorang 

pelajar, apabila setelah menerima raport ternyata prestasinya baik, 

kemudian orang tuanya memberikan hadiah, maka hal ini dapat lebih 

mendorong anak untuk lebih giat belajar. 

 Berdasarkan uraian di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

adanya hadiah atau reward dan punishment itu dapat berfungsi untuk 

memotivasi tingkah laku anak dalam melakukan suatu perbuatan dan 

dapat dijadikan sebagai pengguna terhadap semua tingkah laku anak. 

 

B. Kecerdasan Spiritual 

1. Pengertian Kecerdasan Spiritual 

 Kata kecerdasan spiritual terdiri dari dua kata yakni “kecerdasan” 

dan “spiritual”. Sebelum mengetahui arti kecerdasan spiritual secara arti 

luas terlebih dahulu mengetahui arti kecerdasan spiritual secara terpisah. 

 Menurut kamus besar bahasa Indonesia ada dua arti dari kata 

kecerdasan yang pertama adalah perihal cerdas, dan yang kedua adalah 

perbuatan mencerdaskan dalam artian kesempurnaan perkembangan akal 
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budi seperti kepandaian, ketajaman pikiran.29 Sedangkan kata kecerdasan 

menurut kamus psikologi yaitu kemampuan menghadapi dan 

menyesuaikan diri terhadap situasi baru secara tepat dan efektif.30 

Kecerdasan dalam bahasa Inggris disebut intelligence sedangkan dalam 

bahasa Arab disebut al-dzaka yang menurut arti bahasa adalah 

pemahaman, kecepatan, dan kesempurnaan sesuatu. Artinya, dalam 

memahami sesuatu secara cepat dan sempurna. Begitu cepat 

penangkapannya itu sehingga Ibnu Sina, seorang psikolog falsafi, 

menyebut kecerdasan sebagai kekuatan intuitif.31 

 Bischof dan Heidenrich mengemukakan definisi inetelegensi 

dengan pengertian yang sama yaitu: “intelligence refers to the ability to 
learn and to utilize what has been learned in adjuting to unfamiliar 

situations, or in the solving problem”. Artinya intelegensi yang 
menyangkut kemampuan untuk belajar dan menggunakan apa yang telah 
dipelajari dalam usaha penyesuaian terhadap situasi-situasi yang kurang 

dikenal, atau dalam pemecahan masalah-masalah.32 
 

 Feldam mendefinisikan kecerdasan sebagai kemampuan 

memahami dunia, berpikir secara rasional, dan menggunakan sumber-

sumber secara efektif pada saat dihadapi dengan tantangan. Menurut 

pengertian ini kecerdasan terkait dengan memahami lingkungan atau 

alam sekitar, kemampuan penalaran atau berpikir logis, dan sikap 
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 J. P. Chaplin, Kamus Lengkap Psikologi terjemahan Kartini Kartono , (Jakarta: PT. 

Raja Grafindo persada, 2008), hlm. 253. 
 31

 Abdul Mujib dan Yusuf Mudzakir, Nuansa-nuansa Psikologi Islam, (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2002), cet ke-2, hlm. 317. 
 32

 Wasty Soemanto, Psikologi Pendidikan : Landasan Kerja Pemimpin Pendidikan , 

(Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), cet ke-5, hlm. 141-142. 
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bertahan hidup dengan menggunakan sarana dan sumber-sumber yang 

ada.33 

 Menurut tokoh psikologi David C. Edward seperti dikutip oleh 

Alisuf Sabri dalam buku “Psikologi Pendidikan” sebagai berikut: 

“intelligence is a general capacity of behave in an adaptable and 

acceptable manner”. Bahwa kecerdasan adalah kemampuan umum 

mental individu yang tampak dalam cara bertindak atau berbuat atau 

dalam memecahkan masalah (problem solving).34 

 Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa 

kecerdasan adalah kemampuan yang dimiliki seseorang dalam 

memahami lingkungan atau alam sekitar serta berpikir rasional guna 

menghadapi tantangan hidup serta dapat menyelesaikan masalah-masalah 

yang dihadapi. 

 Sedangkan pengertian spiritual, menurut kamus besar bahasa 

Indonesia yaitu berhubungan atau bersifat kejiawaan (rohani, batin).35 

Dalam kamus psikologi spiritual adalah pertama berkaitan dengan roh, 

semangat atau jiwa, kedua religious yang berhubungan dengan agama, 

keimanan, keshalehan, menyangkut nilai-nilai transcendental, ketiga sifat 

mental bersifat lawan dari mental, fisikal atau jasmaniyah.36 

 Menurut Aliah B Purwakania Hasan, kata “spirit” berasal dari kata 

bendaz bahasa latin “spiritus” yang berarti napas dan kata kerja “spirare” 

                                                                 
 

33
 Hamzah B. Uno, Orientasi Baru Dalam Psikologi Pembelajaran, (Jakarta: PT. Bumi 

Aksara, 2006), cet ke-1, hlm. 59. 
 

34
 Alisuf Sabri, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2007), hlm. 116-117. 
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 KBBI Offline. 
 

36
 J. P. Chaplin, op.cit., hlm. 480. 
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yang berarti bernapas. Melihat asal katanya, hidup adalah bernapas, dan 

memiliki napas artinya memiliki spirit. Menjadi spiritual berarti memiliki 

ikatan yang lebih kepada hal yang bersifat kerohanian atau kejiwaan 

dibandingkan dengan hal yang bersifat fisik atau material.37 Ada juga 

yang mengartikan pengertian spiritual berkaitan dengan kosa kata, 

spiritual berarti berkenaan dengan kualitas, atau makna di luar kualitas, 

makna fisik, material, temporal, seperti mengenai keadaan akal atau jiwa 

manusia, tentang makhluk hidup supra natural, dan tentang sesuatu yang 

bersifat ukhrawi dan hakiki.38 Hal ini disimpulkan bahwa spiritual adalah 

keadaan akal dan jiwa atau rohani manusia yang berhubungan dengan 

nilai-nilai ketuhanan. 

 Setelah mengetahui arti dari masing-masing kata kecerdasan dan 

spiritual, maka dapat diketahui arti kecerdasan spiritual secara integral. 

Yaitu, kecerdasan spiritual adalah kecerdasan yang berkenaan dengan 

hati dan kepedulian antar sesama manusia, makhluk lain dan alam sekitar 

berdasarkan keyakinan akan adanya Tuhan Yang Maha Esa.39 

 Akhir abad ke 20, dalam lapangan psikologi dipopulerkan 

kecerdasan jenis ketiga dalam diri manusia, yakni kecerdasan spiritual, 

atau yang lebih dikenal sebagai spiritual quotient (SQ).40 Pengertian 
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 Aliah B. Purwakania Hasan, Psikologi Perkembangan Islami, (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2008), hlm. 288 
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kecerdasan spiritual menurut tokoh-tokoh psikologi sebagaimana dikutip 

dari Danah Zohar dan Ian Marshall: 

Kecerdasan untuk menghadapi dan memecahkan persoalan makna dan 
nilai, yaitu kecerdasan untuk menempatkan perilaku dan hidup manusia 

dalam konteks makna yang lebih luas dan kaya, kecerdasan untuk 
menilai bahwa tindakan atau jalan hidup seseorang lebih bermakna 
dibandingkan dengan yang lain. SQ adalah landasan yang diperlukan 

untuk memfungsikan IQ dan EQ secara efektif. Bahkan, SQ merupakan 
kecerdasan tertinggi kita.41 

 
 Selanjutnya menurut Sudirman Tebba dalam bukunya yang 

berjudul kecerdasan sufistik dari Marsha Sinetar, kecerdasan spiritual 

adalah pemikiran yang terilhami atau mendapat inspirasi. Kecerdasan ini 

diilhami oleh dorongan dan efektifitas yang terinspirasi, keberadaan atau 

hidup keilahian atau penghayatan ketuhanan yang mempersatukan 

manusia sebagai bagiannya.42 Menurut Howard Gardner dari Havard 

menyatakan bahwa sedikitnya ada 7 macam kecerdasan yang dimiliki 

oleh manusia, termasuk kecerdasan musical, spasial, kinestetis, rasional, 

dan emosional. Akan tetapi menurut Danah Zohar, bahwa semua 

kecerdasan yang disebutkan oleh Gardner pada hakikatnya adalah varian 

dari ketiga kecerdasan yakni IQ, EQ, dan SQ.43 

 Berdasarkan dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan 

bahwa kecerdasan spiritual adalah kecerdasan yang sudah ada pada diri 

manusia sejak lahir dan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai ketuhanan 

sebagai makhluk Tuhan yang selalu bergantung terhadap kekuatan Sang 

Khalik. 

                                                                 
41
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a. Kecerdasan Spiritual Perspektif Psikologi 

 Secara umum dalam meningkatkan kecerdasan spiritual menurut 

Danah Zohar dan Ian Marshall, adalah mengenali diri sendiri, dan 

selalu bertanya “mengapa” untuk mencari keterkaitan antara segala 

sesuatu, untuk membawa ke permukaan asumsi-asumsi mengenai 

makna di balik atau di dalam sesuatu, menjadi lebih suka merenungi 

diri, lebih jujur pada diri sendiri, dan menjadi lebih pemberani.44 

 Kecerdasan dalam diri sendiri merupakan langkah awal dalam 

meningkatkan kecerdasan spiritual. Selain itu ada enam jalan untuk 

bisa cerdas dalam spiritual, yaitu: 

Jalan 1: Jalan tugas 

Jalan ini ditempuh manusia yang konvensional. Yaitu manusia yang 

melakukan tugas atau kewajiban yang telah ditambahkan Tuhan 

secara optimal sesuai dengan kemampuannya. 

Jalan 2: Jalan pengasuhan 

Jalan ini ditempuh manusia sebagai makhluk social. Pengabdiannya 

terhadap Tuhan diwujudkan dengan membantu sesama manusia atau 

pengabdian sosial kepada masyarakat. Jalan ini sangat cocok untuk 

orang-orang seperti: perawat, guru, dan setiap orang yang berjiwa 

social. 

Jalan 3: Jalan pengetahuan 
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Jalan yang ditempuh oleh manusia dengan mengabdikan diri melalui 

jalur ilmu pengetahuan. Jalan ini sangat cocok bagi mereka yang 

berlatar belakang akademik, intelektual, atau yang berminat pada ilmu 

pengetahuan, sekecil apapun. 

Jalan 4: Jalan perubahan pribadi 

Sebuah upaya untuk pengabdian diri lewat latihan-latihan mistik atau 

spiritual. Jalan ini sangat cocok bagi mereka yang memiliki latar 

belakang seni. 

Jalan 5: Jalan persandaran 

Sebuah upaya untuk pengabdian kepada Tuhan melalui jalur 

pengorbanan kepentingan diri akan kepentingan manusia yang lebih 

banyak. Jalan ini sangat cocok bagi mereka yang berjiwa realistis. 

Jalan 6: Jalan pemimpin yang penuh pengabdian 

Sebuah usaha pengabdian diri kepada Tuhan melalui jalan pengabdian 

kepada orang-orang yang berada di bawah kekuasaannya, sehingga 

pemimpin sebenarnya adalah pemimpin yang mengabdi kepada 

umatnya.45 

 Keenam jalan ini menuju ke pusat. Pusat adalah perasaan kesucian 

dalam objek dan peristiwa sehari-hari, rasa kesucian dalam tindakan 

penuh kasih sayang, rasa gembira ketika seseorang membawa sesuatu 

yang baru ke dunia, rasa sangat puas ketika seseorang melihat 
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keadilan ditegakkan, rasa damai ketika seseorang mengabdi kepada 

Tuhan.46 

 Namun menurut Danah Zohar dan Ian Marshall, meskipun dari 

masing-masing keenam jalan spiritual itu berbeda untuk mendapatkan 

kecerdasan spiritual yang lebih tinggi karena untuk mendapatkan 

kemajuan, setiap jalan harus melalui langkah- langkah berikut: 

Langkah 1: Menyadari diri 

 Pada tahap ini, dituntut usaha untuk menggali kesadaran diri, 

sehingga menjadi kebiasaan untuk merenungkan diri. Kecerdasan 

spiritual yang tinggi adalah menyelami diri hingga yang paling dalam, 

menilai diri sendiri dan perilaku dari waktu ke waktu. 

Langkah 2: Ingin berubah 

 Tahap selanjutnya ini kesadaran diri mendorong setiap kegiatan 

akan lebih baik sehingga bertekad untuk mengubah dan rela 

menanggung segala resiko. 

Langkah 3: Mengenali diri 

 Tahap ini, dibutuhkan tingkat perenungan yang paling dalam, 

mengenali dirinya dan letak pusat diri, sehingga mengetahui motivasi 

diri yang paling dalam. 

Langkah 4: Menyingkirkan hambatan 
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 Selanjutnya dalam tahap ini, menyadari penghalang yang 

merintang, mengetahui posisi diri, seperti kemarahan, kerasukan, rasa 

bersalah, rasa takut, atau sekedar kemalasan. 

Langkah 5: Disiplin 

 Tahap ini melanjutkan dari tahap sebelumnya yakni mengetahui 

disiplin atau jalan yang harus ditempuh sebagai kemungkinan untuk 

bergerak maju. 

Langkah 6: Makna terus menerus 

 Tahap ini merupakan tahap untuk menjalani hidup menuju pusat 

berarti mengubah pikiran dan aktivitas sehari-hari menjadi ibadah 

terus menerus, memunculkan kesucian alamiah yang ada dalam setiap 

situasi yang bermakna 

Langkah 7: Hormati mereka 

 Tahap terakhir, setelah menetapkan jalan yang dipilih, tetaplah 

sadar bahwa masih ada jalan-jalan lain. Hormatilah mereka yang 

berada di jalan-jalan lain. Sikap ini menumbuhkan sikap hidup yang 

terbuka, inklusif dan lapang menghadapi keragaman dan perbedaan. 

 Setelah melalui tahap-tahap tersebut, seseorang akan mencapai 

tingkat kecerdasan spiritual yang tinggi. Perlu diketahui juga 

kecerdasan spiritual ini juga dapat membuka hijab atau tabir dengan 

Tuhan. 

b. Kecerdasan Spiritual Perspektif Islam 
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 Ada beberapa pendapat para ahli tentang kecerdasan spiritual 

dalam perspektif islam, antara lain: 

1. Menurut KH. Toto Tasmara 

Kecerdasan ruhaniah atau kecerdasan spiritual adalah kecerdasan 

yang berpusatkan pada cinta yang dalam kepada Allah Rabbul 

„alamin dan seluruh ciptaan-Nya. Kecerdasan ruhaniah merupakan 

bentuk kesadaran tertinggi yang berangkat dari keimanan kepada 

Allah SWT.47 

2. Menurut Dr. M. Utsman Najati 

Kecerdasan spiritual yaitu kemampuan seseorang dalam 

memperhatikan keseimbangan antara kesehatan mental dan fisik. 

Rasulullah selalu mendidik sahabat dalam meluruskan perilaku dan 

mental para sahabat yang mengalami keguncangan-keguncangan 

kejiwaan dan cenderung berperilaku menyimpang. Rasulullah 

mencerdaskan ruhani dengan: 

Iman. Sudah menjadi hal yang tidak dapat dipungkiri lagi bahwa 

iman dapat memperkuat sisi ruhani manusia. Iman yang terdapat di 

dalam hati manusia adalah sumber ketenangan batin dan 

keselamatan jiwa. Menurut sebuah hadist yang diriwayatkan oleh 

Bukhori dan Muslim “Ketahuilah bahwa di dalam tubuh ada 

segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasadnya. 
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Jika ia rusak, maka rusaklah seluruh jasadnya. Ketahuilah itu 

adalah hati”. 

Ibadah. Beribadah dapat menghapus kegelisahan yang timbul dari 

perasaan berdosa dan memberikan perasaan tenang. Beribadah juga 

banyak mengajarkan hal terpuji bagi manusia seperti sikap sabar, 

mampu menanggung kesulitan, dapat melawan hawa nafsu, taat, 

teratur, mencintai, dan berbuat baik kepada semua manusia, 

membantu orang-orang yang membutuhkan, saling tolong-menolong 

dan solidaritas social. Hal tersebut menjadi indicator penting dalam 

kesehatan jiwa. 

Sholat. Sholat memiliki pengaruh besar dan efektif menyembuhkan 

manusia dari duka cita dan gelisah. Allah memerintahkan manusia 

untuk meminta pertolongan dengan sholat jika kesulitan dan duka 

cita menghadang, karena sholat memberikan ketenangan dan 

kedamaian dalam jiwa, juga memberikan energy ruhaniah yang luar 

biasa yang dapat membantu menyembuhkan penyakit-penyakit fisik 

dan jiwa. Energy ruhani sholat juga dapat membantu 

membangkitkan harapan, menguatkan tekad, meninggikan cita-cita, 

dan menjadikan seseorang lebih siap dalam menerima ilmu, 

pengetahuan, dan hikmah. 

Puasa. Manfaat utama puasa adalah menumbuhkan kemampuan 

mengontrol syahwat dan hawa nafsu pada diri manusia, serta dapat 
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meningkatkan solidaritas social dengan kecenderungan membantu 

manusia dan merasakan penderitaan fakir miskin.48 

Selain itu, menurut Dr. Djamaluddin Ancok Fuat Nashori Suroso 

dalam bukunya Psikologi Islam. Mengemukakan bahwa: 

Ditinjau dari segi ilmiah puasa dapat memberikan kesehatan jasmani 

maupun rohani. Dua buku yang ditulis oleh Dr. Alan Cott, doctor 
ahli dari amerika tentang manfaat puasa “Fasting as a way of life” 

dan “Fasting the Ultimate Diet”. 
Dari kedua buku tersebut dikemukakan antara lain bagaimana 
keterkaitan antara puasa dengan gangguan kejiwaan dan tingkat 

kecerdasan seseorang. 
Pertama, gangguan jiwa yang parah dapat disembuhkan dengan 

berpuasa. Dr. Nicolayev, seorang guruyang bekerja di Lembaga 
Psikiatri Moscow, menyembuhkan gangguan kejiwaan dengan 
berpuasa. Nicolayev mengadakan penelitian eksperimen dengan 

membagi banyak subyek menjadi dua kelompok yang sama besar, 
baik usia maupun berat dan ringannya penyakit yang diderita. 

Kelompok pertama diberikan pengobatan dengan ramuan obat-
obatan. Sementara kelompok kedua diperintahkan untuk berpuasa 
selama 30 hari. Dua kelompok tadi diikuti perkembangan fisik 

maupun mentalnya dengan tes-tes psikologis. Berdasarkan 
eksperimen itu diperoleh hasil sangat baik, yaitu banyak pasien-

pasien yang tidak bisa disembuhkan dengan terapi medic ternyata 
bisa disembuhkan dengan puasa dan kemungkinan pasien untuk 
tidak kambuh kembali setelah 6 tahun kemudian, ternyata sangat 

tinggi. Lebih dari separuh pasien tetap sehat. Ditinjau dari segi 
penyembuhan kecemasan Alan Cott juga mengatakan bahwa 

penyakit seperti susah tidur, merasa rendah diri juga dapat 
disembuhkan dengan puasa. 
Kedua, adanya percobaan psikologi yang membuktikan bahwa 

berpuasa mempengaruhi tingkat kecerdasan seseorang. Hal ini 
berkaitan dengan prestasi belajar. Ternyata orang yang rajin 

berpuasa dalam tugas-tugas kolektif memperoleh skor yang jauh 
lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak berpuasa.49 
 

Haji. Haji mengajarkan manusia untuk mampu menanggung 

kesulitan, melatih berjihad melawan nafsu dan mengontrol syahwat. 
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Karena orang yang melakukan haji dilarang bersenggama, tidak 

menyakiti sesame, dan tidak melakukan hal yang dibenci Allah. Haji 

juga mendidik manusia untuk tidak takabbur, ujub, dan tinggi hati. 

Karena semua manusia di hadapan Allah sama, tidak ada perbedaan 

antara si kaya dan si miskin, majikan dan pelayannya. 

Dzikir dan Do’a. Rasulullah menyatakan bahwa dengan dzikrullah, 

dapat memberikan kedamaian dan ketenangan dalam jiwa. Dan do‟a 

merupakan dzikir juga ibadah. Dengan berdo‟a terdapat kelapangan 

jiwa dan penyembuhan kesempitan, duka cita, dan gelisah. Karena 

berdo‟a dapat meringankan beban kesulitan dengan cara berkeluh 

kesah kepada Allah. 

Membaca Al-Qur’an. Membaca Al-Qur‟an adalah bentuk dzikir 

yang paling utama karena dapat menyembuhkan dan membersihkan 

penyakit hati, dan menenangkan jiwa. Al-Qur‟an menghilangkan 

penyakit-penyakit yang menimbulkan keinginan-keinginan destruktif 

sehingga hati menjadi sehat dan kembali fitrah, sebagaimana badan 

kembali dalam kondisi normal.50 

3. Menurut Amr Hasan Ahmad Badran 

Ibadah mahdhah seperti sholat, puasa, haji dan lain sebagainya 

sebenarnya adalah olah spiritual yang sering dilaksanakan. Hal itu 

termasuk prinsip spiritual diri seseorang untuk membentuk pola 

hidup yang baik agar hidup ini bernilai ibadah. 
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Usaha-usaha untuk meningkatkan daya kecerdasan baik fisik mental, 

maupun spiritual ternyata telah dilakukan oleh orang-orang shaleh 

terdahulu dan berhasil, seperti Abu Hurairah, Abdullah ibn Mas‟ud, 

dan Imam Syafi‟i. 

Adapun beberapa praktik olah spiritual yang harus diperhatikan 

adalah: 

Meninggalkan kemaksiatan. Melakukan kemaksiatan dapat 

menjadikan diri berat untuk melakukan ketaatan, kebaikan, bahkan 

dalam mencari ilmu. Imam Syafi‟i pernah mengeluh kepada gurunya 

imam Waki‟ atas daya ingatnya yang buruk, lalu imam waki‟ 

menasehatinya agar meninggalkan kemaksiatan. Sebab, menurut 

imam Waki‟ “ilmu itu cahaya, dan cahaya Allah tidak diberikan 

kepada orang yang bermaksiat”. 

Bersyukur. Makna bersyukur adalah rasa bahagia atas apa yang 

didapat pada hari ini. Dengan bersyukur maka seseorang akan 

mendapatkan kebahagiaan, sekaligus mendapatkan kekuatan daya 

kecerdasan fisik, mental, maupun spiritual. Rasa bersyukur harus 

dilatih, tanpa latihan dalam kehidupan sehari-hari, bersyukur akan 

terasa sulit untuk dilakukan. 

Meminta dido‟akan oleh orang shaleh. Sahabat Abu Hurairah pernah 

mengeluhkan daya ingatnya kepada Rasulullah, lalu Rasulullah 

memerintahkan untuk membentangkan selendangnya kemudian 
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Rasulullah mendo‟akan. Sejak saat itu Abu Hurairah tidak pernah 

lupa sedikitpun terhadap hadist yang diterimanya. 

Mendirikan sholat dengan rutin. Sholat melatih diri untuk selalu 

disiplin, mencegah dari kemaksiatan dan kemunkaran. Mencegah 

diri dari kemaksiatan dan kemunkaran merupakan pola hidup yang 

benar untuk mendapatkan kekuatan daya ingat atau kecerdasan fisik, 

mental, dan spiritual yang maksimal, kekuatan daya tersebut yang 

akan membawa diri selalu kepada kebaikan. Oleh karena itu shalat 

lima waktu ditambah shalat-shalat sunnah lainnya menjadi 

kebutuhan harian seorang muslim sejati.51 

4. Menurut Ary Ginanjar Agustian 

Dalam buku ESQ berdasarkan 6 rukun Iman dan 5 rukun Islam, Ary 

Ginanjar memberikan sebuah definisi tentang kecerdasan, yaitu 

kemampuan untuk memberi makna ibadah terhadap setiap perilaku 

dan kegiatan melalui langkah-langkah dan pemikiran yang bersifat 

fitrah, guna menjadi manusia seutuhnya (insan kamil), dan memiliki 

pola pemikiran tauhidi, serta prinsip “hanya kepada Allah SWT”. 

Spiritualitas tidak dapat dipisahkan dengan ke-Esaan Allah, dan 

hidup berjalan sesuai kehendak-Nya salah satu bentuk kecerdasan 

spiritual model islam terdapat dalam bukunya Ary Ginanjar Agustian 

yang berjudul ESQ (Emotional Spiritual Quotient) berdasarkan 6 

rukun Iman dan 5 rukun Islam, yaitu: 
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Tahap 1: Zero Mind Process (Penjernihan Emosi) 

Usaha mengungkapkan belenggu-belenggu pikiran dan mencoba 

mengidentifikasi paradigm itu. Sehingga dapat dikenali apakah 

paradigm tersebut telah membelenggu pikiran. Tujuh belenggu itu 

diantaranya: prasangka negative, prinsip-prinsip hidup, pengalaman, 

kepentingan, dan prioritas, sudut pandang, perbandingan, dan 

literature.52 

Apabila manusia telah dapat mengendalikan belenggu yang dapat 

menutupi fitrah (God Spot) maka terbentuklah hati dan pikiran yang 

jernih (suci). 

Tahap 2: Mental Building (Membangun Mental) 

Setelah melalui tahap pertama, manusia diharapkan sudah dapat 

mengenali tujuh factor yang membelenggu god spot. Pada tahap ini, 

manusia akan mulai diisi dan dibangun melalui enam prinsip yang 

didasarkan atas 6 rukun Iman, yaitu: 

Prinsip Bintang (Star Principe) : Tuhan menciptakan manusia 

dengan sempurna dan dianugerahi sifat-sifat-Nya. Sehingga manusia 

dapat menjalankan tugas-tugasnya sebagai khalifah di bumi. Apabila 

manusia telah menyadari bahwa dirinya memiliki sifat-sifat Tuhan, 

maka upayakan dan pupuklah terus hingga menghasilkan kekuatan 

dan motivasi yang maha dahsyat. Dengan sebuah keberanian dan 
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kekuatan yang berlandaskan Iman kepada Allah. Akan tercipta 

sebuah jati diri (eksistensi) yang memiliki nilai tinggi. 

Hasil Prinsip Bintang: kepemilikan rasa aman instrinsik, 

kepercayaan diri yang tinggi, integritas yang kuat, bersikap 

bijaksana, dan memiliki tingkat motivasi yang tinggi, semua 

dilandasi dan dibangun karena Iman kepada Allah. 

Prinsip Malaikat (Angel Principe): malaikat adalah makhluk mulia, 

mereka sangat dipercaya oleh Allah untuk menjalankan segala 

perintah-Nya, semua pekerjaan dilakukan dengan sebaik-baiknya. 

Seberat apapun pekerjaan yang diberikan kepada mereka, akan 

dilaksanakan dengan sepenuh hati karena Allah. 

Hasil prinsip Malaikat: seseorang yang memiliki tingkat loyalitas 

tinggi, komitmen yang kuat, memiliki kebiasaan untuk mengawali 

dan memberi, suka menolong, dan memiliki sikap saling percaya. 

Prinsip kepemimpinan (Leadership Principe): hampir semua orang 

menjadi pemimpin dilingkungannya masing-masing terlepas dari 

besar kecilnya jumlah orang dalam kelompok tersebut. Meskipun 

hanya satu orang saja pengikutnya dia masih bisa dikatakan sebagai 

seorang pemimpin. Bahkan manusia seorang diripun harus 

memimpin dirinya sendiri untuk mengarahkan hidupnya. 

Hasil prinsip kepemimpinan: pemimpin sejati yaitu seseorang yang 

selalu mencintai dan memberikan perhatian kepada orang lain, 

sehingga pemimpin itu dicintai. Memiliki integritas yang kuat, 
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sehingga dia dipercaya oleh pengikutnya. Selalu membimbing dan 

mengajari pengikutnya. Memiliki kepribadian yang kuat dan 

konsisten. Dan yang terpenting adalah memimpin melandaskan suara 

hati yang fitrah. 

Prinsip pembelajaran (Learning Principe): perintah untuk membaca 

adalah langsung diturunkan oleh Allah. Perintah ini terdapat pada 

Al-Qur‟an surah al-Alaq ayat 1-5 yang berarti “Bacalah dengan 

(menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan. Dia telah 

menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan 

Tuhanmulah yang maha pemurah, Yang mengajarkan (manusia) 

melalui perantara kalam, Dia mengajarkan apa yang tidak 

diketahuinya ”.53 

Membaca adalah awal mulanya suatu ilmu pengetahuan, karena 

dengan membaca seseorang dapat mengetahui sesuatu. 

Hasil prinsip pembelajaran: memiliki kebiasaan membaca buku dan 

membaca situasi dengan cermat. Selalu mengevaluasi kembali 

pemikirannya. Bersikap terbuka untuk mengadakan penyempurnaan. 

Memiliki pedoman yang kuat dalam belajar, yaitu berpegang teguh 

hanya kepada Allah. 

Prinsip masa depan (Mission Pricipe): pembangunan visi, tahap 

pembentukannya akan sangat tergantung pada kualitas kecerdasan 

hati yang terbentuk pada tahap sebelumnya. Visi yang dibangun sulit 
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untuk berjalan baik, sekiranya pinsip bintang yang dianut sudah 

salah sejak awal, maka prinsip malaikatnya tidak akan berhasil 

membangun suatu kepercayaan. Akibatnya pada tahap prinsip 

kepemimpinan, dia akan begitu rapuh dan sangat mudah 

terpengaruh, hingga akhirnya gagal menjadi pemimpin. Akibat dari 

semua kesalahan di atas, maka pada tahap prinsip masa depan ini, 

dia akan membangun visi pada landasan yang goyah atau bahkan 

visi yang keliru. 

Hasil prinsip masa depan: selalu berorientasi pada tujuan akhir 

dalam setiap langkah yang dibuat. Melakukannya setiap langkah 

secara optimal dan sungguh-sungguh memiliki kendali diri dan 

social, karena telah memiliki kesadaran akan adanya “hari 

kemudian”. Memiliki kepastian akan masa depan dan memiliki 

ketenangan batiniah yang tinggi, tercipta oleh keyakinannya akan 

adanya “hari pembalasan”. 

Prinsip keteraturan (Well Organized Principe): prinsip ini 

menghasilkan manusia yang memiliki kesadaran, ketenangan dan 

keyakinan dalam berusaha, karena pengetahuan akan kepastian 

hukum alam dan hukum social dan sangat memahami akan arti 

penting sebuah proses yang harus dilalui dengan berorientasi pada 

pembentukan sistem (sinergi), dan selalu berupaya menjaga system 

yang telah dibentuk.54 
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Tahap 3: Personal Strength (Ketangguhan Pribadi) 

Ketika seseorang berada pada posisi atau dalam keadaan telah 

memiliki pegangan prinsip hidup yang kokoh dan jelas. Seseorang 

biasa dikatakan tangguh apabila ornag tersebut telah memiliki 

prinsip yang kuat sehingga tidak mudah terpengaruh oleh 

lingkungannya yang terus berbah dengan cepat. Personal Strength 

terbagi menjadi: 

Mission Statement (syahadat): syahadat akan membangun suatu 

kepercayaan dalam berusaha. Syahadat akan menciptakan suatu 

dorongan dalam upaya mencapai tujuan. Syahadat akan 

membangkitkan keberanian dan optimisme, sekaligus menciptakan 

ketenangan batiniah dalam menjalankan misi hidup. 

Character Building (shalat): shalat merupakan metode relaksasi 

untuk menjaga kesadaran diri agar tetap memiliki cara berfikir yang 

fitrah. Shalat merupakan metode yang dapat meningkatkan 

kecerdasan emosi dan kecerdasan spiritual secara terus menerus. 

Shalat merupakan teknik pembentukan pengalaman positif.55 

Self Controling (puasa): puasa adalah sauatu metode pelatihan untuk 

membenahi diri. Puasa bertujuan untuk meraih kemerdekaan sejati, 

dan pembebasan dari belenggu nafsu yang tidak terkendali. Selain 

itu, puasa dapat melatih manusia untuk mengendalikan suasana hati 
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dan pelatihan untuk menjaga prinsip-prinsip yang telah dianut 

berdasarkan rukun iman.56 

Tahap 4: Social Strength (Ketangguhan Sosial) 

Ketika seseorang dapat memberikan sebagian hartanya kepada orang 

lain yang memerlukan, maka orang itu dapat dikatakan memiliki 

ketangguhan social. Social Strength terdiri dari: 

Strategic Collaboration (zakat): Zakat adalah langkah nyata 

membangun sebuah system atau sinergi yang kuat, yaitu 

berlandaskan sikap empati, kepercayaan, sikap koperatif, dan 

keterbukaan serta kredibilitas. 

Total Action (haji): Haji merupakan lambing dari puncak 

“ketangguhan pribadi” dan puncak “ketangguhan sosial“. Haji 

merupaka sublimasi dari shalat dan keseluruhan rukun Iman. Dan 

merupakan lambing perwujudan akhir dari rukun Islam. Singkatnya, 

haji adalah suatu wujud keselarasan antara idealisme dan praktik, 

keselarasan antara rukun Iman dan rukun Islam.57 

 Pokok pikiran dalam rukun Iman dan rukun Islam memberikan 

manusia bimbingan untuk mengenal dan memahami perasan kita sendiri, 

dan perasaan orang lain, motivasi diri, mengelola emosi dalam 

berhubungan dengan orang lain yang berdasarkan keyakinan kepada 

Tuhan, sehingga rukun Iman dan rukun Islam bukan hanya sebuah ajaran 
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ritual semata, tetapi memiliki makna yang penting dalam membangun 

kecerdasan emosi dan spiritual. 

2. Ciri-ciri Seseorang Yang Memiliki Kecerdasan Spiritual 

 Anak-anak yang memiliki kecerdasan spiritual, memiliki karakter-

karakter sebagai berikut: 

a) Kemampuan untuk membedakan yang fisik dan material. 

b) Kemampuan untuk mengalami tingkat kesadaran yang memuncak 

yaitu merasakan kesejukan dalam diri ruhaniahnya. 

c) Kemampuan untuk mengartikan makna pengalaman sehari-hari. 

d) Kemampuan untuk menggunakan sumber-sumber spiritual untuk 

menyelesaikan masalah. 

e) Kemampuan untuk berbuat baik.58 

 Orang-orang yang bisa berfikir dan memiliki kecerdasan spiritual 

serta mengetahui sesuatu secara inspiratif, tidak hanya memahami dan 

memanfaatkan sebagaimana adanya, tetapi mengembalikannya pada 

asal ontologisnya, yakni Allah SWT. 

 Menurut Jalaluddin Rahmat, kecerdasan spiritual ditandai dengan 

sejumlah ciri yaitu: 

a) Mengenal motif diri sendiri yang paling dalam. 

Motif kreatif adalah motif yang menghubungkan seseorang dengan 

kecerdasan spiritual. Orang tersebut tidak bisa dikembangkan lewat 

IQ. IQ hanya menganalisis atau mencari pemecahan soal secara 
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logis. Sedangkan EQ adalah kecerdasan yang membantu seseorang 

untuk bisa menyesuaikan diri dengan orang-orang di sekitar, 

berempati dengan orang-orang di sekitar, untuk bisa bersabar, 

menerima orang lain apa adanya serta mengendalikan diri. Tetapi, 

untuk bisa kreatif seseorang memerlukan suatu kecerdasan, yaitu 

kecerdasan spiritual. Jadi, motif kreatif adalah motif yang lebih 

dalam, dan salah satu ciri orang yang cerdas secara spiritual adalah 

orang yang mengetahui motifnya paling dalam. 

b) Memiliki tingkat kesadaran yang tinggi. 

Maksudnya adalah seseorang memiliki tingkt kesadaran bahwa 

orang tersebut tidak mengenal dirinya lebih, karena selalu berupaya 

untuk mengenal dirinya lebih dalam. 

c) Bersikap responsive pada diri yang paling dalam. Bersikap 

responsive artinya, melakukan introspeksi diri, refleksi dan mau 

mendengarkan dirinya. 

d) Mampu memanfaatkan dan mentransendenkan kesulitan. 

Mentransendenkan kesulitan maksudnya adalah orang yang cerdas 

secara spiritual tidak menyalahkan orang lain ketika menghadapi 

kesulitan, dan ini berarti orang yang cerdas spiritual bertanggung 

jawab atas hidupnya dan tidak mengalihkan tanggung jawab itu 

kepada orang lain. 

e) Sanggup berdiri, menantang, dan berbeda dengan orang banyak. 
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Maksud dari pernyataan tersebut adalah orang yang cerdas spiritual 

mempunyai pendirian dan pandangan sendiri walaupun harus 

berbeda dengan pendirian dan pandangan orang banyak. 

f) Enggan mengganggu atau menyakiti orang dan makhluk lain. 

Dalam ciri ini orang cerdas merasa bahwa alam semesta adalah satu 

kesatuan, sehingga jika mengganggu apapun dan siapapun akan 

kembali kepada dirinya sendiri. 

g) Memperlakukan agama cerdas secara spiritual. Adalah orang yang 

cerdas secara spiritual mampu mengajarkan dimensi esosentris 

pada dirinya, seperti perbuatan hati, sabar, adil, ikhlas, dan 

sederhana. 

h) Memperlakukan kematian cerdas secara spiritual. Orang yang 

cerdas spiritualnya selalu menyiapkan diri untuk menghadapi 

kematian dengan selalu berbuat baik, beribadah, dan beramal 

shaleh.59 

 Menurut Danah Zohar dan Ian Marshall di dalam bukunya, ciri-ciri 

dari kecerdasan spiritual yang berkembang dengan baik mencakup hal-

hal berikut ini: 

a) Kemampuan bersikap fleksibel atau mudah dan cepat 

menyesuaikan diri (adaptif secara spontan dan aktif). 

b) Tingkat kesadaran yang tinggi. 

c) Kemampuan untuk menghadapi dan memanfaatkan penderitaan. 
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d) Kemampuan untuk menghadapi dan melampaui rasa sakit. 

e) Kualitas hidup yang diilhami oleh visi dan nilai-nilai. 

f) Keengganan untuk menyebabkan kerugian yang tidak perlu. 

g) Kecenderungan untuk melihat keterkaitan antara berbagai hal 

(berpandangan “holistic”). 

h) Kecenderungan nyata untuk bertanya “mengapa?” atau “bagaimana 

jika?” untuk mencari jawaban dan hikmah dibalik kejadian. 

i) Menjadi apa yang disebut oleh para psikolog sebagai “bidang 

mandiri” artinya memiliki kemudahan untuk bekerja melawan 

kesepakatan.60 

 Melihat dari uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

kecerdasan spiritual dapat membuat kehidupan beragama seseorang 

menjadi lebih baik. Walaupun demikian tingkat kecerdasan spiritual 

seseorang dapat meningkat ataupun menurun, oleh karena itu harus 

terdapat self management agar kecerdasan spiritual yang memang telah 

dibangun di dalam diri setiap orang dapat terus dipertahankan agar tidak 

menurun. 

3. Fungsi Kecerdasan Spiritual 

 Manusia yang memiliki spiritual yang baik akan memiliki 

hubungan yang kuat dengan Allah SWT, sehingga akan berdampak pula 

kepada kepandaian orang tersebut dalam berinteraksi dengan manusia, 

karena dibantu oleh Allah SWT yaitu hati manusia dijadikan cenderung 
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kepada-Nya. Sebagaimana firman Allah di dalam QS. Fussilat ayat 33 

yang artinya: “Siapakah yang lebih baik perkataannya dari pada orang 

yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal shaleh, dan berkata: 

Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerah diri”.61 

 Ayat tersebut menjelaskan bahwa kondisi spiritual seseorang 

berpengaruh terhadap kemudahan orang tersebut dalam menjalani 

kehidupan ini. Jika spiritual baik, maka orang tersebut menjadi seorang 

yang cerdas dalam kehidupan. Memperbaiki hubungan dengan Allah 

SWT adalah cara meningkatkan taqwa dan menyempurnakan tawakkal 

serta memurnikan pengabdian semata-mata karena Allah. 

 Allah SWT berfirman di dalam QS. Al-Maidah ayat 93 yang 

berarti “Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan 

mengerjakan amalan yang saleh karena memakan makanan yang telah 

mereka makan dahulu, apabila mereka bertaqwa serta beriman, dan 

mengerjakan amalan-amalan saleh, kemudian mereka tetap bertaqwa 

dan beriman, kemudian mereka (tetap juga) bertaqwa dan berbuat 

kebajikan. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan”.62 

 Melihat dari ayat tersebut, tampak dengan sangat jelas keterkaitan 

antara taqwa, iman, prinsip dan amal baik yang merupakan indikasi 

kecerdasan spiritual. 

 Berdasarkan uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa seseorang 

yang cerdas secara spiritual di dalam Al-Qur‟an sangat jelas 
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keterkaitannya antara ketaqwaan, keimanan, dan amal-amal kebajikan 

yang dilakukannya. 

 Ada beberapa fungsi dari kecerdasan spiritual menurut KH. Toto 

Tasmara, antara lain: 

1) Mengarahkan Manusia Untuk Memiliki Visi. Mereka yang cerdas 

secara rohani, sangat menyadari bahwa hidup yang dijalaninya 

bukanlah “kebetulan” tetapi sebuah kesengajaan yang harus 

dilaksanakan dengan penuh rasa taqwa dan rasa tanggung jawab. 

Orang yang memiliki kecerdasan spiritual merupakan orang yang 

mampu bersikap fleksibel, memiliki visi dan prinsip nilai, 

mempunyai komitmen dan tanggung jawab.63 

2) Selalu Merasakan Kehadiran Allah. Mereka yang cerdas secara 

spiritual, merasakan kehadiran Allah di mana saja mereka berada. 

Mereka meyakini bahwa salah satu produk dari keyakinan 

beragama antara lain melahirkan kecerdasan spiritual yang 

membutuhkan perasaan yang sangat mendalam bahwa dirinya 

senantiasa berada dalam pengawasan Allah. Mereka merasakan 

serta menyadari bahwa seluruh detak hatinya diketahui dan dicatat 

Allah. Orang yang cerdas secara ruhaniah merasakan pengawasan 

Allah. Allah SWT berfirman di dalam Al-Qur‟an dalam surah Qaaf 

ayat 16 yang berarti: “Sesungguhnya telah kami ciptakan manusia, 
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dan Kami mengetahui apa yang dibisikkan hatinya. Kami lebih 

kepadanya dari pada urat nadinya”. 

3) Mengarahkan Manusia Untuk Selalu Berdzikir dan Berdo‟a. 

Berdzikir dan berdo‟a merupakan sarana sekaligus motivasi diri 

untuk menampakkan wajah seseorang yang bertanggung jawab. 

Dzikir mengingatkan perjalanan untuk pulang dan berjumpa 

dengan yang dikasihinya. Melalui do‟a mereka memiliki sifat 

optimis. 

4) Mengarahkan Manusia Untuk Selalu Meningkatkan Kualitas Sabar. 

Kandungan kualitas sabar, terdapat sikap yang istiqamah. Sabar 

berarti tidak bergeser dari jalan yang mereka tempuh. Sabar 

berkaitan pula dengan masa depan, sebagaimana firman Allah di 

dalam Al-Qur‟an surah Al-Mu‟min ayat 55 yang berarti “Maka 

bersabarlah kamu, karena sesungguhnya janji Allah itu benar, dan 

mohonlah ampunan untuk dosamu dan bertasbihlah seraya memuji 

Tuhanmu pada waktu petang dan pagi”. Janji Allah memberikan  

“waktu dan masa depan”. Sehingga sabar merupakan fungsi jiwa 

yang berkaitan sebanding dengan harapan waktu dan proses 

berikhtiar untuk menjadi nyata. Sabar berarti memiliki ketahanan 

dan daya yang sangat kuat untuk menerima beban, ujian, atau 

tantangan tanpa sedikitpun mengubah harapan untuk menuai hasil 

yang ditanamnya. 
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5) Mengarahkan Manusia Untuk Cenderung Pada Kebaikan. Orang-

orang yang bertaqwa adalah mereka yang selalu cenderung kepada 

kebaikan dan kebenaran. Mereka merasakan kerugian yang dahsyat 

ketika waktu berlalu begitu saja tanpa ada satu pun kebaikan yang 

dilakukannya. 

6) Memiliki Empati. Orang yang cerdas secara spiritual mampu 

beradaptasi dengan merasakan kondisi batiniah orang lain. Seperti 

halnya yang dilakukan Umar bin Khattab kepada rakyatnya. 

7) Berjiwa Besar. Jiwa besar adalah keberanian untuk memaafkan dan 

sekaligus melupakan perbuatan yang pernah dilakukan oleh orang 

lain. Seorang yang cerdas secara spiritual, memiliki sikap pemaaf 

yang sangat besar seakan lebur dalam cintanya yang sangat 

mendalam terhadap kebenaran dan sekaligus sangat besar 

kepeduliaannya terhadap kemanusiaan. 

8) Bahagia Melayani. Budaya melayani dan menolong merupakan 

bagian dari citra diri seorang muslim. Mereka sadar bahwa 

kehadiran dirinya tidaklah terlepas dari tanggung jawab terhadap 

lingkungannya, dengan menunjukkan sikapnya untuk senantiasa 

terbuka hatinya terhadap keberadaan orang lain dan merasa 

terpanggil atau ada semacam ketukan yang sangat keras dari lubuk 

hatinya untuk melayani.64 
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  Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dikemukakan bahwa 

kecerdasan spiritual (SQ) merupakan landasan untuk 

memfungsikan kecerdasan tertinggi.65 Dengan demikian, jelaslah 

bahwa dalam kehidupan manusia SQ lah yang harus dimiliki. 

Orang yang cerdas keseluruhannya akan mampu menjaga interaksi 

sosialnya serta mampu memelihara ketenangan batinnya. 

  Peran IQ memang penting dalam kehidupan manusia untuk 

memanfaatkan teknologi demi efisiensi dan efektifitas. Sedangkan 

EQ juga mempunyai peran penting dalam membangun hubungan 

baik antar sesama manusia. Akan tetapi semua itu tanpa didasari 

dengan nilai-nilai SQ hanya akan melahirkan Fir‟aun di muka 

bumi. 

 Dapat disimpulkan bahwa kecerdasan spiritual itu selain dapat 

membawa seseorang pada puncak kesuksesan dan memperoleh 

ketentraman diri, juga dapat melahirkan pribadi-pribadi yang mulia 

dalam diri manusia. 

4. Pengaruh Orang Tua Terhadap Kecerdasan Spiritual Anak 

 Perhatian orang tua mempunyai peran penting terhadap kecerdasan 

spiritual yang dimiliki oleh anak, sebab orang tua adalah pendidikan 

pertama yang didapat oleh anak sejak lahir. Apabila orang tua 

membiarkan anaknya terjerumus dalam kegelapan maka kelak yang akan 

ditanyakan pertama adalah orang tuanya begitu juga sebaliknya. Hal ini 
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disebabkan, kecerdasan spiritual yang dimilik anak harus dikembangkan 

agar sang anak menjadi manusia yang patuh kepada perintah Allah. 

Menurut Ary Ginanjar Agustian, kecerdasan spiritual yang 

merupakan kecerdasan tertinggi manusia akan menghasilkan ketenangan 

jiwa. Ketenangan yang dimiliki sang pemilik kecerdasan ruh akan 

terpancar pada wajahnya berupa kesejukan, pada sikapnya berupa 

ketawadhuan, pada keinginannya berupa membahagiakan orang lain, 

pada geraknya berupa kebajikan, pada amalnya berupa keshalehan, dan 

pada budi pekertinya berupa akhlak mulia.66

Kecerdasan spiritual memberi manusia kemampuan membedakan. 

Kecerdasan spiritual memberi manusia rasa moral, kemampuan 

menyesuaikan aturan yang diiringi dengan pemahaman dan cinta. 

Melihat dari penjelasan ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

perhatian orang tua sangat menentukan kecerdasan spiritual seorang 

anak. 
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