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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003, tentang 

SISDIKNAS Bab II Pasal 3 (Dasar, Fungsi, dan Tujuan) telah menjelaskan : 

Pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak 

serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik menjadi manusia 

yang beriman dan bertakwa kepada Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang berdemokrasi 

serta bertanggung jawab (Undang-Undang Sisdiknas, 2009). 

Undang-undang tersebut, mengisyaratkan kepada elemen bangsa, 

khususnya yang terlibat dalam dunia pendidikan untuk mengimplementasikannya. 

Isyarat tersebut sungguh ideal, tetapi masih sulit untuk dicapai, berdasarkan 

pengamatan penulis, hal ini disebabkan terdapat titik lemah yang melekat pada 

konteks pendidikan formal, yaitu: 

1) Adanya gap antara fakta dan harapan atau kesenjangan antara idialitas dan 

realitas. Kontradiksi antara teori dan empirik. Sehingga tidak terjadi 

sinkronisasi dan korelasi antara sistem pendidikan nasional dengan misi 

kurikulum. Kurikulum sangat pragmatis, sehingga isinya tidak menyentuh pada 

aspek substansi, yaitu spirit keagamaan, karakter, pengendalian diri, 
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kepribadian, kecerdasan kalbu (emosional), dan fungsi serta tujuan pendidikan 

nasional di atas. 

2) Persepsi bahwa pendidikan formal masih ada sekularisasi ilmu, yakni 

pemisahan antara agama dan ilmu pengetahuan. Nilai-nilai, kejujuran, 

kesabaran, kesopanan, akhlak, keimanan, dan ketakwaan hanya merupakan 

bagian dari mata pelajaran agama. 

3) Keberhasilan, kesuksesan pendidikan lebih banyak diukur dari kecerdasan IQ 

(Intellegence Quotient), kurang menilai dimensi kecerdasan lain. Pembinaan 

moral karakter, nuansa spirit keagamaan, pengendalan diri, personality peserta 

didik terabaikan. Sehingga kemudian melahirkan manusia Indonesia yang 

“berkarakter buruk” misalnya korupsi (orang yang melakukan adalah orang 

yang cerdas intelektualnya), tetapi tidak cerdas secara spiritual, kejahatan 

hukum, penyelewengan kekuasaan, pembunuhan kekerasan, kerusuhan antar 

warga karena perbedaan suku, budaya, dan agama. Mahasiswa kehilangan jati 

diri, ditambah lagi tawuran antar pelajar, dan narkoba. Inilah produk output 

pendidikan. Realitas ini membuat para praktisi pendidikan untuk merefleksikan 

kembali tujuan pendidikan sesungguhnya, yaitu memanusiakan manusia. 

4) Sistem pendidikan sekarang kurang memiliki komitmen dalam mendukung 

kualitas proses pendidikan, tetapi lebih berpihak pada hasil akhir pendidikan 

(Nata A. , 2008). 

Indonesia tidak dapat dibangun hanya mengandalkan kecerdasan 

intelektual semata. Indonesia tidak dapat dibangun  dengan ilmu pengetahuan dan 

teknologi saja, tetapi Indonesia dapat dibangun dan diubah dengan membangun 
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manusia, menciptakan manusia yang berhati nurani, atau pendidikan yang 

mengitegrasikan akal (IQ), kalbu (EQ), dan ruhiyah (SQ) secara komprehensif. 

Nilai merupakan indikator atau rambu-rambu dalam berperilaku atau 

sebaliknya, perilaku seorang dapat mencerminkan nilai hidup yang dimilikinya 

(Zubaedi, 2012).  Pendidikan bertujuan bukan hanya untuk menghasilkan manusia 

yang cerdas dalam intelektualnya saja, tetapi cerdas dalam emosional dan 

spiritual. Karena pada dasarnya pendidikan adalah suatu proses untuk membantu 

manusia dalam mengembangkan dirinya, sehingga mampu menghadapi segala 

permasalahan dan perubahan yang terjadi dalam hidupnya. Namun perkembangan 

dan kemajuan seseorang tidaklah cukup hanya mengandalkan kecerdasan 

intelektual saja, tetapi perlu adanya kecerdasan emosional dan kecerdasan 

spiritual. 

Pendidikan Islam pada hakikatnya berupaya menjadikan manusia 

mencapai keseimbangan kepribadiannya secara komprehensif dan integrativ yang 

dilakukan melalui tahapan-tahapan tertentu serta dengan pelatihan-pelatihan 

kearah potensi kejiwaan, akal pikiran, perasaan, dan mengembangkan dimensi 

spiritual. Dalam kaitan itu, (Langgulung, Pendidikan Islam dalam Abad ke-21, 

2003) menjelaskan pendidikan dapat mengembangkan potensi yang tersembunyi 

pada peserta didik, yang dimaksudkan potensi adalah yang berkaitan dengan sifat-

sifat Tuhan. Pendidiklah yang diharapkan dapat mengembangkan potensi yang 

ada dalam diri peserta didik, seperti akal, hati, dan ruhiyah. Potensi tersebut harus 

dikembangkan dan pengembangan potensi sesuai dengan petunjuk Tuhan itulah 

yang disebut syari’at (Langgulung, Pendidikan Islam dalam Abad ke-21, 2003). 
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Dari berbagai hasil penelitian, telah banyak terbukti bahwa kecerdasan 

emosi memiliki peran yang jauh lebih signifikan dibanding kecerdasan intelektual 

(IQ). Kecerdasan otak (IQ) berperan sebatas syarat minimal meraih keberhasilan, 

namun kecerdasan emosilah yang sesungguhnya mengantarkan seseorang menuju 

puncak prestasi. Terbukti, banyak orang yang memiliki kecerdasan intelektual 

tinggi, terpuruk ditengah persaingan. Sebaliknya, banyak yang mempunyai 

kecerdasan intelektual biasa-biasa saja, justru sukses menjadi bintang-bintang 

kinerja, pengusaha-pengusaha sukses, dan pemimpin-pemimpin diberbagai 

kelompok (Agustian, ESQ: Emotional Spiritual Quotient: Rahasia Sukses 

Membangun Kecerdasan Emosi dan Spiritual, 2009). 

Kecerdasan manusia adalah potensi dan anugrah besar yang diberikan 

Allah SWT, untuk menjadikannya sebagai salah satu kelebihan manusia 

dibandingkan dengan makhluk lainnya. Dengan kecerdasannya, manusia dapat 

hidup terus menerus mempertahankan dan meningkatkan kualitas hidupnya yang 

semakin kompleks, melalui proses pembelajaran dan berpikir terus-menerus. 

Kecerdasan ialah istilah umum yang digunakan untuk menjelaskan sifat 

pikiran yang mencakup sejumlah kemampuan, seperti kemampuan menalar, 

merencanakan, memecahkan masalah, berpikir abstrak, memahami gagasan, 

menggunakan bahasa dan belajar. kecerdasan erat kaitannya dengan kemampuan 

kognitif yang dimiliki oleh individu. Kecerdasan dapat diukur dengan 

menggunakan alat psikometri yang biasa disebut sebagai tes IQ. Ada juga 

pendapat yang menyatakan bahwa IQ (Intellegence Quotient) merupakan usia 

mental yang dimiliki manusia berdasarkan perbandingan usia kronologis. 
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Realita kehidupan masyarakat di zaman yang semakin modern ini, banyak 

orang yang cerdas otaknya namun belum merasa bahagia. Bahkan sekarang ini 

banyak orang yang merasa stress, depresi, dan merasa hampa walaupun mereka 

sudah merasakan kesuksesan di dunia. Tidak sedikit manusia yang terdorong 

untuk mencari makna hidup, mengapa ia tidak puas dan mengapa ia tidak bahagia.  

Ada ribuan bahkan mungkin jutaan manusia di muka bumi ini yang 

mengalami keresahan akibat sistem pendidikan yang memisahkan tiga potensi 

kecerdasan manusia serta terlalu menekankan intelektual dan akademis. Konsep-

konsep berpikir yang berkembang saat ini agaknya mengarah pada pemisahan 

kepentingan duniawi dan kepentingan ruhani. Dalam lembaran sejarah silamnya 

banyak menunjukkan bahwa hampir seluruh lapisan peradaban manusia 

mengerucut menjadi dua kelompok besar: yang cenderung hanya ke akhirat dan 

yang cenderung hanya ke aspek dunia saja. 

Bisa dibayangkan, jika dikotomisasi aspek akhirat dan duniawi ini terus-

menerus menjadi dua opsi yang harus ditentukan. Bisa dipastikan erosi kehidupan 

masyarakat akan terjadi. Hal ini secara nyata tercermin dalam bentuk hilangnya 

Iman, juga hancurnya daya tarik spiritual. Yang dimana ketika seseorang 

kehilangan Iman, ia akan kehilangan jati diri nya sebagai manusia (Agustian, 

ESQ: Emotional Spiritual Quotient: Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan 

Emosi dan Spiritual, 2009) 

Manusia adalah makhluk dua dimensi yang membutuhkan penyelarasan 

kebutuhan akan kepentingan jasmani dan ruhani. Oleh sebab itu, manusia harus 

memiliki konsep duniawi atau kepekaan emosi serta intelegensi yang baik (EQ 
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plus IQ) dan penting pula penguasaan ruhiah vertical atau Spiritual Quotient (EQ). 

Hal inilah yang membuat seorang Ary Ginanjar Agustian mengusung 

penggabungan ketiga konsep tersebut, dalam bentuk ESQ (Emotional Spiritual 

Quotient), yang dapat memelihara keseimbangan antara kutub keakhiratan dan 

kutub keduniawian (Agustian, ESQ: Emotional Spiritual Quotient: Rahasia 

Sukses Membangun Kecerdasan Emosi dan Spiritual, 2009). 

Universitas Muhammadiyah Buton adalah salah satu lembaga pendidikan 

yang akan mencetak mahasiswa yang tangguh dimasa depan. Universitas 

Muhammadiyah Buton harus mampu menjawab tantangan global, sehingga sangat 

urgen (mendesak) mempersipakan generasi yang memiliki karakter yang baik dan 

kuat. Salah  satu cara yang dilakukan UMB adalah melaksanakan kegiatan 

training ESQ. Pada tahun 2018 lalu, Universitas Muhammadiyah Buton 

mengadakan training ESQ untuk pertama kali dengan peserta training sebanyak 

1.213 mahasiswa. Dan pada tahun 2019, Rektor Universitas Muhammadiyah 

Buton Ibu Dr. Wa Ode Al Zarliani mengadakan training ESQ untuk kedua kalinya 

dengan peserta training sebanyak 1.598 mahasiswa baru.  

Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti pasca training dengan Yusuf  

(mahasiswa Fakultas Agama Islam Prodi Pendidikan Agama Islam) ia 

menjelaskan bahwa “ Training ESQ ini sangat luar biasa sekali ya. Dari materi 

yang disampaikan dengan penggabungan tiga kecerdasan manusia IQ, EQ, dan 

SQ itu sangat membuka hati saya dan lebih menambah keyakinan kita kepada 

Allah. Dan memang banyak dari kita yang hanya mengejar materi semata tetapi 

tidak dengan makna nya. Dan juga kita bisa lebih menghadirkan Allah di setiap 
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aktivitas kita dengan 1 Ihsan itu yaitu seakan-akan Allah melihat kita (Yusuf, 

2019).  

ESQ salah satu yang akan menjawab dari permasalahan-permasalahan di 

atas. ESQ sebagai sebuah metode dan konsep universal dari kekosongan batin 

sang jiwa yang mampu menghantarkan seseorang pada predikat memuaskan bagi 

dirinya sendiri juga bagi sesama manusia yang lainnya. Manusia harus 

menghindari konsep pemisahan antara dunia dan akhirat (dikotomi pemikiran 

dunia saja atau akhirat saja yang berdiri sendiri), untuk itu kecerdasan emosional 

dan spiritual seharusnya mampu bersinergi secara proporsional, menghasilkan 

kekuatan jiwa raga yang seimbang. Disinilah kemudian peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Training ESQ Terhadap  

Spiritual di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Buton”. 

1.2 Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka batasan masalah dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Training ESQ di Universitas Muhammadiyah Buton. 

2. Kecerdasan spiritual mahasiswa di Fakultas Agama Islam Universitas 

Muhammadiyah Buton 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana Training ESQ di Universitas Muhammadiyah Buton ? 
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2. Bagaimana Kecerdasan Spiritual mahasiswa di Fakultas Agama Islam 

Universitas Muhammadiyah Buton? 

3. Apakah terdapat pengaruh Training ESQ terhadap Kecerdasan Spiritual 

mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Buton? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Untuk mendeskripsikan Training ESQ di Universitas Muhammadiyah 

Buton. 

2. Untuk mendeskripsikan kecerdasan spiritual mahasiswa di Fakultas 

Agama Islam Universitas Muhammadiyah Buton. 

3. Untuk mengetahui pengaruh Training ESQ terhadap kecerdasan 

spiritual di Universitas Muhammadiyah Buton. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai banyak manfaat, yaitu : 

1.5.1 Manfaat teoritis 

1. Diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dibidang 

pendidikan terutama Training ESQ, kecerdasan spiritual serta pengaruh 

Training ESQ terhadap peningkatan kecerdasan spiritual di Universitas 

Muhammadiyah Buton. 

2. Sebagai bahan acuan dan bahan pertimbangan bagi penelitian yang 

sejenis. 
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1.5.2 Manfaat praktis 

1. Bagi mahasiswa, hasil penelitian ini diharapkan memberikan semangat 

yang lebih besar untuk terus mengikuti kegiatan-kegiatan Training ESQ 

di Universitas Muhammadiyah Buton. 

2. Bagi Universitas Muhammadiyah Buton, hasil penelitian ini diharapkan 

mampu memberikan informasi yang nyata mengenai peran Training 

ESQ terhadap spiritual mahasiswa. 

3. Bagi Lembaga Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Negeri Kendari 

dapat dijadikan sebagai tolak ukur kualitas lulusannya dan dasar dalam 

meningkatkan kualitas akademik serta kompetensi mahasiswa 

khususnya program kependidikan sebagai calon guru yang professional.  

1.6 Definisi Operasional 

1. Training ESQ adalah suatu pelatihan pembimbingan karakter yang 

memadukan 3 potensi kecerdasan manusia, yaitu kecerdasan intelektual 

(IQ), kecerdasan emosional (EQ), dan kecerdasan spiritual (SQ) yang 

memiliki konsep dengan metode Islamnya yaitu membangun 

kecerdasan emosional dan spiritual berdasarkan 1 Ihsan, 6 Rukun Iman, 

dan 5 Rukun Islam yang biasa dikenal dengan ESQ Way 165. 

2. Kecerdasan spiritual adalah kecerdasan yang berkenaan dengan 

keyakinan adanya Allah SWT untuk memberi makna ibadah dalam 

setiap perilaku dan aktifitas yang dijalankan manusia dalam 

kehidupannya. 


