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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Kerangka Teori 

2.1.1 Training 

1. Pengertian Training 

Menurut Berry (dalam Sasongko, 2005) Pelatihan adalah sebagai 

seperangkat pengalaman belajar terencana yang didesain untuk 

memodifikasi ciri-ciri tertentu perilaku seseorang. Berry mendefinisikan 

belajar sebagai perubahan perilaku yang relatif menetap dan merupakan 

hasil latihan atau pengalaman. Pelatihan merupakan usaha organisasi yang 

sengaja dilakukan untuk meningkatkan kinerja sekarang dan yang akan 

datang dengan meningkatkan kemampuan (Budiarti, 2015). 

Menurut Widodo, pelatihan adalah serangkaian aktivitas individu 

dalam meningkatkan keahlian dan pengetahuan secara sistematis sehingga 

mampu memiliki kinerja yang professional dibidangnya. Rozalena dan 

Dewi juga mengemukakan bahwa pelatihan yakni serangkaian aktivitas 

yang dirancang untuk meningkatkan pengalaman keterampilan, keahlian, 

penambahan pengetahuan, serta perubahan sikap seorang individu 

(Wahyuningsih, 2019). 

Dari beberapa beberapa pengertian diatas, pelatihan adalah suatu 

proses aktivitas seseorang dalam meningkatkan keahlian, pengetahuan dan 

perubahan sikap secara sistematis sehingga mampu memiliki pribadi yang 

lebih baik dan professional. 
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2. Sistematika Training 

Michael Armstrong dikutip dari Nadia Nurfitria (2011) keberhasilan 

pelatihan dapat dikombinasikan melalui beberapa sistem pendekatan, 

yaitu: 

a) Menetapkan dan menganalisis kebutuhan-kebutuhan pelatihan. 

b) Menetapkan tujuan latihan-latihan harus dimaksudkan untuk 

mencapai tujuan latihan yang dapat diukur dalam bentuk 

peningkatan dan perubahan perilaku yang membawa kearah 

prestasi yang lebih baik. 

c) Mempersiapkan rencana-rencana pelatihan yang sesuai dengan 

tujuan yang akan menggambarkan biaya-biaya dan keuntungan dari 

program latihan yang diusulkan. 

d) Melaksanakan rencana-rencana pelatihan. 

e) Memantau dan menganalisis hasil. 

f) Memberikan umpan balik dari evaluasi latihan sehingga latihan 

dapat ditingkatkan. 

2.1.2 Training ESQ 

1. Pengertian Training ESQ 

Training Emotional Spiritual Quotient (ESQ) merupakan suatu 

metode yang menggabungkan tiga aspek kecerdasan IQ, EQ dan SQ 

dengan sebuah pelatihan untuk melatih seseorang supaya mampu menjadi 

manusia yang mempunyai mental, karakter yang kuat dan positif (Arifin, 

2015). Tujuannya adalah membentuk karakter tangguh dengan 
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memadukan konsep Kecerdasan Intelektual (IQ), Kecerdasan Emotional 

(EQ), dan Kecerdasan Spiritual (SQ) secara terintegrasi dan trasendental 

dalam upaya meningkatkan kinerja individu. Training ESQ merupakan 

pelopor pelatihan yang mengasah sisi spiritual dengan lebih mendalam 

yang dibangun dengan mensinergikan sisi emosi dan intelektual manusia 

(Barsasella dan Elwindra, 2014). ESQ mencoba menuntun seseorang 

dalam membangun prinsip hidup dan karakter berdasarkan ESQ Way 165, 

yang pada hakikatnya landasan ESQ adalah Al-Qur‟an Nul Karim. Angka 

165 merupakan symbol dari 1 hati pada Yang Maha Pencipta, 6 prinsip 

moral, dan 5 langkah sukses. 

Landasan training ESQ adalah agama Islam, akan tetapi ESQ tidak 

berarti eksklusif untuk umat Islam saja, ESQ hadir bagi siapa saja yang 

ingin menjadi manusia unggul, tangguh dan bertanggung jawab. ESQ 

merupakan upaya untuk menjembantani rasionalitas dunia usaha dengan 

spirit ketuhanan, melengkapi makna sukses dengan nilai-nilai spiritual 

yang mendalam menuju esensi sukses kebahagiaan yang sesungguhnya. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa 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 

yang sangat menarik yaitu membangun kecerdasan emosional dan spiritual 

berdasarkan 1 Ihsan, 6 Rukun Iman, dan 5 Rukun Islam yang biasa dikenal 

dengan ESQ Way 165. 
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2. Metodologi Training ESQ 

Metode training yang digunakan adalah dengan cara peserta training 

menemukan Inner Value seperti: kejujuran, keadilan, kebersamaan, 

kreativitas, kedisiplinan dan lain-lain, yang hakikatnya sudah terdapat 

dalam diri manusia, namun mungkin selama ini nilai-nilai tersebut tertutup 

dan tidak tereksplor dengan baik. Hal ini terjadi karena belenggu-belenggu 

dalam hati manusia seperti prinsip hidup, prasangka negative, pengalaman, 

kepentingan dan prioritas-prioritas yang menjadi landasan hidup dan 

perlahan akan menutupi titik God spot  (titik makna hidup) dalam diri 

manusia. Training ESQ mencoba membuka mata hati kita bahwa 

sesungguhnya segala yang kita lakukan dimuka bumi ini adalah dalam 

rangka ibadah dan hanya mengharapkan ridho Allah semata. Ketika 

manusia dapat melakukan hal ini, maka God spot  (titik makna hidup) akan 

terbuka dan disaat itulah individu akan menemukan jati diri, sehingga 

terbuka peluang untuk mengaktualisasikan seluruh potensi diri (IQ, EQ, 

dan SQ) dalam seluruh aktivitas kehidupan ternasuk pekerjaan.  

Training ESQ berbeda dengan training lainnya, yang membedakan 

adalah training dibuat sedemikian rupa sehingga peserta akan merasa 

seperti menikmati sebuah pertunjukkan yang penuh makna. Training ESQ 

yang menyentuh hati dan jiwa para peserta training (Dwi Candra Setiawan, 

2018). Sebagai materi pendukung, peserta juga akan diajak terlibat 

beberapa aktifitas dalam training seperti permainan, simulasi, serta saling 

berbagi pengalaman diantara peserta. Materi training akan disampaikan 
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dengan menggunakan multimedia yang menggabungkan antara animasi, 

klip film, efek suara, dan musik. Ditampilkan dengan medium beberapa 

layar besar, berukuran besar, berukuran hingga 4x6 meter dan tata suara 

hingga 15.000 Watt. Training dilaksanakan diberbagai tempat terpilih 

dengan standar tertentu untuk memastikan bahwa dapat berlangsung 

nyaman dan menyenangkan bagi peserta (Holida, 2009). 

3. Langkah Pengembangan Training ESQ 

Materi training ESQ terdapat dalam ESQ Model. Prinsip dari ESQ 

Model adalah The ESQ Way 165. 165 adalah lambang dari 1 adalah Allah 

Yang Maha Esa, 6 adalah rukun iman sebagai kepercayaan dan keyakinan, 

serta 5 adalah rukun islam sebagai amalan yang wajib dikerjakan agar 

sampai ketingkat taqwa. 

Menurut Ary Ginanjar Agustian dalam bukunya “Rahasia Sukses 

Membangun Kecerdasan Emosi dan Spiritual” memiliki langkah-langkah 

pengembangan ESQ  diantaranya sebagai berikut: 

a) Zero Mind Process (Proses Pembersihan Hati dan Pikiran) 

Zero Mind Process adalah landasan awal dalam memahami pemikiran 

tentang ESQ. Zero mind Process adalah langkah pengenalan hama dan 

pembersih God Spot atau pembentukan hati dan pikiran yang jernih 

dan suci (Agustian, 2009). Adapun 7 faktor yang membelenggu God 

Spot (Fitrah) adalah: 
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1) Prasangka  

Tindakan seseorang sangat bergantung pada alam pikirannya 

masing-masing. Setiap orang diberikan kebebasan untuk memilih 

responnya masing-masing. Ia bertanggung jawab penuh atas sikap 

yang ditimbulkan dari pikirannya sendiri. Lingkungan ikut serta 

berperan dalam mempengaruhi cara berpikir seseorang. Apabila 

lingkungan buruk, maka ia pun menjadi selalu curiga dan sering kali 

berprasangka negative kepada orang lain. 

Sebaliknya orang yang memiliki suara hati mereka akan lebih 

mampu melindungi pikirannya. Ia mampu memilih respon positif di 

tengah lingkungan paling buruk sekaligus. Ia akan selalu berpikiran 

positif dan selalu berprasangka baik pada orang lain. Ia mendorong 

dan menciptakan lingkungannya untuk saling percaya dan saling 

mendukung, bersifat terbuka dan kooperatif. Hasilnya adalah sebuah 

“aliansi cerdas” yang akan menciptakan performa puncak (Agustian, 

2009). 

2) Prinsip-prinsip hidup 

Prinsip yang dianut dan diyakini telah menciptakan berbagai 

tipe pemikiran dengan tujuannya masing-masing. Setiap orang 

terbentuk sesuai dengan prinsip yang dianutnya. Hasilnya bisa 

dianggap hebat, mengerikan, bahkan menyedihkan. 

Dunia telah membuktikan bahwa prinsip yang tidak sesuai 

dengan suara hati atau mengabaikan hati nurani, terbukti hanya 



16 
 

 
 

mengakibatkan kesengsaraan atau kehancuran. Hanya berprinsip pada 

sesuatu yang abadilah yang akan mampu membawa manusia kearah 

kebahagiaan yang hakiki (Agustian, 2009). 

3) Pengalaman 

Pengalaman dalam kehidupan dan lingkungan sangat 

mempengaruhi cara berpikir seseorang, yang berakibat pada 

terciptanya sosok manusia hasil pembentukan lingkungan sosialnya. 

Pengalaman-pengalaman hidup dan kejadian-kejadian yang dialami 

seseorang sangat berperan dalam menciptakan pemikiran seseorang, 

sehingga membentuk suatu “paradigma” yang melekat di dalam 

pemikirannya. 

Seringkali paradigma dijadikan “kaca mata” dan sebuah tolak 

ukur bagi dirinya sendiri, atau untuk menilai lingkungannya. Hal ini 

jelas sangat merugikan dirinya sendiri atau bahkan orang lain. Ini 

sangat membatasi cakrawala berpikir, akibatnya ia akan melihat 

sesuatu dengan sangat subyektif atau melihat berdasarkan 

bayangannya sendiri bukan melihat segala sesuatu secara riil dan 

obyektif (Agustian, 2009). 

4) Kepentingan dan Prioritas 

Kepentingan tidak sama dengan prioritas. Kepentingan 

cenderung bersifat mikro (diri sendiri), sedangkan prioritas bersifat 

makro (universe) yaitu mengarahkan kita untuk melaksanakan hal 
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yang tepat. Sebuah prinsip akan melahirkan kepentingan dan 

kepentingan akan menentukan prioritas apa yang akan didahulukan. 

Sebuah prinsip akan melahirkan prioritas. Orang bijaksana akan 

mengambil suatu keputusan yang mempertimbangkan semua aspek 

sebagai satu kesatuan tauhid atau prinsip keesaan (Agustian, 2009). 

5) Sudut Pandang 

Seseorang baru melihat semua sudut pandang secara bijaksana 

berdasarkan suara hati (Agustian, 2009). 

6) Pembanding 

Seseorang sering membandingkan sesuatu dengan pengalaman 

yang telah ia dapat sebelumnya dan dengan konsep pemikiran yang ia 

ciptakan sendiri. Dan ketika kita menilai orang lain, tanpa kita sadari 

akan membandingkan dengan yang ada di pikiran kita. Sementara, 

orang lain pun melakukan hal yang sama berdasarkan pikiran mereka 

sendiri. Inilah yang dapat menimbulkan perdebatan yang tak akan ada 

habisnya. 

7) Fanatisme 

Fanatisme adalah sebuah keadaan ketika seseorang atau 

kelompok menganut sebuah pemikiran dengan membabi buta 

sehingga menganggap diri paling benar dan yang lain salah, atau lebih 

rendah dari dirinya (Agustian, 2009). 

Ketujuh belenggu diatas adalah beberapa belenggu yang harus 

dibersihkan dari pikiran seseorang. Agar mampu melihat sesuatu 
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secara jernih dan obyektif, maka seseorang harus mampu 

mengembalikan dirinya ke dalam fitrah hatinya atau God Spot. 

b) Mental Building (Membangun Mental)  

Setelah memiliki kejernihan hati yang bersifat fitrah maka 

selanjutnya akan dimulai dengan enam prinsip yang didasarkan atas rukun 

iman yang berfungsi untuk menjaga agar pusat di fitrah tetap utuh 

terpelihara. Melalui keenam prinsip itu, kita akan memiliki landasan 

mental yang kokoh untuk meningkatkan kecerdasan spiritual kita 

(Agustian, 2009) 

Keenam prinsip itu adalah sebagai berikut: 

1) Star Principle (Prinsip Bintang) 

Hasil dari prinsip bintang adalah tauhid. Orang yang sudah 

bertauhid secara benar akan memiliki rasa aman yang intrinsik, 

kepercayaan diri yang tinggi, integritas yang kuat, kebijaksanaan, 

dan motivasi tinggi. Semua itu dilandasi oleh iman, dan dibangun 

dengan berprinsip hanya kepada Allah. Laa ilaaha illallah. 

2) Angel Principle (Prinsip Malaikat) 

Prinsip malaikat adalah seseorang yang meiliki tingkat 

loyalitas tinggi, terpercaya, memiliki kebiasaan untuk menolong 

dan percaya bahwa malaikat akan mencatat. 

3) Leadership Principle (Prinsip Kepemimpinan) 

Pemimpin sejati adalah seseorang yang selalu mencintai dan 

memberi perhatian kepada orang lain sehingga ia dicintai. Memiliki 
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integritas yang kuat sehingga ia dipercaya oleh pengikutnya, selalu 

membimbing dan mengajari pengikutnya, memiliki kepribadian 

yang kuat dan konsisten. Yang terpenting adalah memimpin 

berlandaskan suara hati yang fitrah. 

4) Learning Principle (Prinsip Pembelajaran) 

Prinsip pembelajaran adalah memiliki kebiasaan membaca 

dan menghubungkannya selalu kepada Allah, selalu berpikir kritis, 

mendalam, dan selalu mengevaluasi. Bersikap terbuka untuk 

penyempurnaan serta berpedoman kepada Al-Qur‟an dan hadist. 

5) Vision Principle (Prinsip Masa Depan) 

Prinsip masa depan adalah setiap langkah yang dibuat selalu 

berorientasi pada tujuan akhir, mengoptimalkan setiap langkah 

dengan sungguh-sungguh, yakin akan adanya hari kemudian 

sehingga memiliki kendali diri, memiliki keyakinan akan jaminan 

masa depan, dan akhirnya ketenangan batiniah. 

6) Well Organized Principle (Prinsip Keteraturan) 

Memiliki ketenangan dalam menerima semua hal, karena 

pengetahuan akan ketentuan Allah, hukum alam dan hukum sosial. 

Sangat memahami akan arti penting sebuah proses yang harus 

dilalui. Selalu berorientasi pada sistem (sinergi) dan selalu 

berupaya menjaga sistem yang telah dibentuk. 
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c) Personal Strength (Ketangguhan Pribadi) 

Ketangguhan pribadi muncul ketika seseorang telah mengenal jati 

diri melalui inner journey menuju dimensi pencerahan pada fitrah diri di 

pusat orbit yang dinamakan God Spot. Dan pada akhirnya ia akan 

mengenali siapa Tuhan-Nya melalui pengenalan dirinya. Karena apabila 

kita telah mengenal siapa diri kita maka kita akan mengenal siapa Tuhan 

kita. Dan ketika kita mengenal siapa kita dan Tuhan kita, maka kita telah 

memegang pegangan atau prinsip hidup yang dinamakan Tauhid, sehingga 

kita tidak mudah terpengaruh oleh lingkarang yang semakin berubah tiap 

waktunya. Dan seseorang bisa dikatakan memiliki ketangguhan pribadi 

jika sudah lepas dari ketujuh belenggu yang telah dijelaskan di atas. 

Selanjutnya dalam pelaksanaannya ia memiliki tiga langkah sukses 

yaitu sebagai berikut: 

Pertama, ia harus memiliki mission statement, yaitu Dua Kalimat 

Syahadat sebagai tujuan hidup dan komitmen kepada Allah. 

Kedua, ia membangun karakter (Character Building) melalui solat 

lima waktu 

Ketiga, memiliki kemampuan pengendalian diri (self control) yang 

dilatih dengan puasa. 

Adapun ketiga langkah sukses itu adalah sebagai berikut: 

1) Mission Statement (Penetapan Misi) 

Syahadat akan membangun suatu keyakinan dalam berusaha. 

Syahadat akan menciptakan suatu daya dorong dalam upaya 
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mencapi suatu tujuan. Syahadat akan membangkitkan keberanian 

dan optimism, sekaligus menciptakan ketenangan batiniah dalam 

menjalankan misi hidup. 

2) Character Building (Pembangunan Karakter) 

Pembangunan karakter tidaklah cukup hanya dimulai dan 

diakhiri dengan penetapan misi saja. Hal ini perlu dilanjutkan 

dengan proses yang dilakukan secara terus menerus dan 

berlangsung sepanjang hidup melalui sholat. Proses ini merupakan 

suatu langkah untuk menyelaraskan antara prinsip-prinsip 

keimanan dan kenyataan hidup yang harus dihadapi. 

3) Self Control (Pengendalian Diri) 

Puasa adalah suatu metode pelatihan untuk pengendalian diri. 

Puasa bertujuan untuk meraih kemerdekaan sejati dan pembebasan 

dari belenggu nafsu yang tak terkendali. Puasa yang baik akan asset 

diri paling berharga yaitu fitrah. Disamping tujuan puasa untuk 

mengendalikan suasana hati, maka tujuan puasa yang lainnya untuk 

meningkatkan kecakapan puasa secara fisiologis dan pelatihan 

untuk menjaga prinsip-prinsip yang telah dianut berdasarkan rukun 

iman. 

Jadi, ketiga langkah sukses yang terdapat pada ketangguhan 

pribadi ini mampu kita pelajari dari syahadat, shalat, dan puasa. 

Ternyata dari ketiga langkah tersebut akan mampu menanamkan 
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nilai-nilai positif dalam diri kita secara terus-menerus jika kita 

menjalankannya dengan baik dan sesuai dengan perintah Allah. 

d) Sosial Stength (Ketangguhan Sosial) 

1) Strategic Collaboration (Sinergi) 

Zakat merupakan metode pembelajaran agar manusia memiliki 

kesadaran diri bahwa dirinya adalah salah satu bagian dari lingkungan 

sosialnya. 

Selain sebagai bentuk tanggung jawab sosial, zakat mengajarkan 

manusia untuk berkolaborasi dengan lingkungannya sehingga tugas 

sebagai khalifah di muka bumi ini bisa berjalan dengan efektif dan 

efisien. 

Zakat adalah suatu prinsip sinergi yang terpisahkan dari enam 

prinsip berpikir berdasarkan enam rukun iman. Zakat adalah langkah 

nyata dalam membangun suatu landasan yang kokoh guna 

membangun sebuah sinergi yang kuat, yaitu berlandaskan sikap 

empati, kepercayaan, sikap kooperatif dan keterbukaan serta 

kredibilitas. 

2) Total Action (Aplikasi Total) 

Haji merupakan suatu lambing dari puncak “ketangguhan 

pribadi” dan puncak “ketangguhan sosial”. Haji adalah sublimasi dari 

shalat dan keseluruhan rukun iman. Dan haji merupakan lambang 

perwujudan akhir dari langkah-langkah rukun Islam. 
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Haji adalah suatu wujud keselarasan antara idealism dan 

praktek. Keselarasan antara Iman dan Islam. Inilah symbol dari 

pemikiran dan kegiatan yang fitrah, serta simbol keberhasilan dari 

impian manusia. Dorongan suara hati untuk menjadi sempurna lahir 

dan batin, secara pikiran dan tindakan. 

Jadi pelajaran yang dapat dipetik dari ketangguhan sosial ini 

adalah bagaimana kita berinteraksi yang baik dengan orang lain. Maka 

dari itu, sebelum mengenal orang lain, kita harus mampu mengenali 

diri kita sendiri dahulu. Karena itu merupakan kunci rahasia dalam 

membina hubungan dengan orang lain. Dengan begitu, makan akan 

tertanam nilai saling peduli, sebagaimana yang dikategorikan sebagai 

tujuh nilai dasar dalam ESQ yang harus dijunjung. Serta banyak juga 

nilai-nilai yang kita dapatkan dari mempelajari haji, terdapat 

transformasi prinsip dan langkah secara total pada gerakan thawaf, 

konsisten dan berjuang sungguh-sungguh pada gerakan sa‟I, evaluasi 

dan visualisasi serta mengenal jati diri spiritual pada gerakan wukuf, 

dan symbol persiapan fisik serta mental dalam menghadapi berbagai 

tantangan masa depan pada gerakan lontar jumroh. 

Dari langkah pengembangan training ESQ diatas, dapat 

menambah keyakinan kita kepada sang maha kuasa. Hal ini selaras 

dengan firman Allah dalam Al-Qur‟an surah Al-Fath ayat 4 yang 

berbunyi: 
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Artinya: 

“Dia-lah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati 

orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di 

samping keimanan mereka (yang telah ada). dan kepunyaan Allah-

lah tentara langit dan bumi dan adalah Allah Maha mengetahui lagi 

Maha Bijaksana” (Q.S Al-Fath: 4) 

2.1.3 Kecerdasan 

1. Pengertian Kecerdasan 

Menurut Munandir kecerdasan adalah kemampuan seseorang untuk 

memecahkan masalah yang dihadapinya, terutama masalah yang menuntut 

kemampuan fikiran (Ida Daudiah, 2013). Naquib Mahfudz seorang guru 

besar Universitas Sains dan Teknologi di Malaysia mengatakan bahwa 

manusia adalah hewan yang berpikir. Ia mengistilahkan dengan al-

hayawanu al-natiqu. Istilah ini sebenarnya sudah banyak berkembang 

sejak zaman Yunani kuno sebagai kesadaran dasar secara antropologi, 

biologis, dan sosiologis. Manusia memiliki kecerdasan yang menjadi dasar 

semua kecerdasan (Kam Imam, 2009).  

Para ahli kemukakan pengertian kecerdasan sebagai berikut: 

1. Kecerdasan (Intelegensi) dalam bahasa Inggris disebut intelligence, 

dan bahasa Arab disebut Al-Zaka, menurut arti bahasa adalah 

pemahaman, kecepatan, dan kesempurnaan sesuatu (Ramayulis, 
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2002). Dalam arti kemampuan ganda dalam memahami sesutau secara 

cepat, tepat, dan sempurna. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

disebutkan kecerdasan adalah kesempurnaan perkembangan akal budi, 

kepandaian dan ketajaman pikiran. 

2. Howerd Gardner dikutip Agus Efendi mengemukakan, kecerdasan 

adalah kemampuan untuk memecahkan masalah atau menciptakan 

sesuatu yang bernilai bagi budaya tertentu (Efendi, 2005). 

Dari beberapa definisi diatas, dapat dipahami bahwa para ahli 

merumuskan definisi kecerdasan yang senada, sebab berkaitan dengan 

mental dan kecerdasan seseorang senantiasa berkembang seiring 

pertumbuhan, perkembengan fisik dan psikis, dan mengarahkan pada 

sebuah kekuatan intelegensi dalam diri manusia. 

2.1.4 Kecerdasan Spiritual 

1. Pengertian Kecerdasan Spiritual 

Kata spiritual memiliki akar kata spirit yang berarti roh, kata ini 

berasal dari bahasa latin spiritus yang berarti nafas (Ramayulis, 2002). Jadi 

spiritual adalah semangat dan energi kehidupan yang berlandaskan pada 

hal yang transenden di luar fisik. Kecerdasan spiritual adalah kecerdasan 

yang berkenaan dengan hati, dan kepedulian antarsesama manusia, 

makhluk lain, dan alam sekitar berdasarkan keyakinan akan adanya Tuhan 

Yang Maha Esa.  

Jadi kecerdasan spiritual adalah kecakapan mengelola hati, dalam 

hubungan dengan manusia, dan lingkungan sosial berdasarkan pada 
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keyakinan akan adanya Tuhan. IQ bersandar pada nalar atau rasio 

intelektual dan EQ bersumber pada qalbu. Qalbu merupakan titik sentral 

kecerdasan yang Allah menempatkan qalbu sebagai sentral kesadaran 

manusia. Allah SWT., sendiri tidak memperdulikan tindakan yang tampak 

oleh mata, bahkan Allah memaafkan kesalahan yang tidak dengan sengaja 

disuarakan oleh hati nuraninya,  

    

   

   

    

     

Artinya:  

“Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak 

dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Allah menghukum kamu disebabkan 

(sumpahmu) yang disengaja (untuk bersumpah) oleh hatimu. dan Allah 

Maha Pengampun lagi Maha Penyantun” (Q.S Al-Baqarah: 225) 

Allah tidak memandang apa yang tampak, tetapi Allah melihat 

yang lebih penting dari itu, yaitu qalbu manusia karena dari sinilah 

berangkat segala tindakan yang autentik. Rasulullah SAW bersabda: 

“Sesungguhnya Allah tidak memandang bentuk wajahmu, tidak 

memandang badanmu, melainkan Dia memandang qalbumu”. (Tasmara, 

2006). 
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SQ berpusat pada ruang spiritual manusia yang dalam Al-Qur‟an 

disebut dengan kata ruhiyah. Rasa ruhiyah merupakan rasa yang paling 

fitrah yang secara hakiki ditiupkan ke dalam tubuh manusia yang selalu 

mengajak kepada kebenaran. (Tasmara, 2006) 

     

    

  

    

     

Artinya: 

“kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya roh 

(ciptaan)-Nya dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan 

dan hati; (tetapi) kamu sedikit sekali bersyukur”. (Q.S As-Sajdah: 9) 

Danah Zohar dan Ian Marshall mengatakan kecerdasan spiritual 

adalah kecerdasan untuk menghadapi dan memecahkan makna dan nilai, 

dalam menempatkan prilaku dan hidup kita dalam konteks makna yang 

lebih luas dan kaya. Kecerdasan untuk menilai bahwa tindakan atau jalan 

hidup seseorang lebih bermakna dibandingkan dengan yang lain (Marshall 

dan Zohar, 2007). 

Suharsono mendefinisikan kecerdasan spiritual adalah suatu 

kecerdasan yang menghasilkan karya kreatif dalam berbagai kehidupan, 

karena upaya manusia yang suci bertemu dengan inspirasi Tuhan 

(Suharsono, 2004). Kecerdasan Spiritual (SQ) menurut Tony Buzan adalah 

hati nurani yang membuat manusia menjadi lebih cerdas secara spiritual 

dalam beragama (Rosidin, 2017). Ary Ginanjar dalam (Zukdi, 2016) 

kecerdasan spiritual adalah kemampuan untuk memberi makna spiritual 
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terhadap pemikiran, perilaku dan kegiatan, serta mampu mensinergikan 

Intelegensi Quotion (IQ), Emotional Quotient (EQ), Spiritual Quotion 

(SQ) secara komprehensif. 

Kecerdasan spiritual sebagai kecerdasan untuk menghadapi makna 

untuk menempatkan perilaku manusia dalam konteks yang lebih luas dan 

lebih bermakna dalam hidupnya. Memahami eksistensi dimensi spiritual 

yang ada pada diri manusia, maka memberi gambaran bahwa secara 

potensial kecerdasan spiritual merupakan bagian dari manusia itu sendiri 

sebagai bekal dari Allah SWT (Nida, 2013). Manusia sebagai makhluk 

spiritual ditandai dengan berbagai pertanyaan yang diajukan kepada 

dirinya dalam menjalani kehidupan yang sementara ini, mengapa saya 

dilahirkan, apa makna hidup saya, untuk apa saya hidup, dan pertanyaan 

paling penting adalah siapa yang telah memberikan kehidupan untuk saya, 

pertanyaan ini diajukan kepada diri agar dapat menghasilkan jawaban nilai 

dan makna kehidupan. Bagi Zohar dan Marshall, spiritual dalam SQ tidak 

selalu terkait dengan kepercayaan atau agama. SQ menurut mereka lebih 

condong kepada kebutuhan dan kemampuan manusia untuk menemukan 

arti dan menghasilkan nilai melalui pengalaman yang mereka hadapi 

(Rosidin, 2017). 

Kecerdasan spiritual dapat diartikan juga sebagai kecerdasan jiwa 

yang dimana ia akan membantu manusia membangun diri secara utuh. 

Tidak sedikit diantara manusia yang sering kali menjalani kehidupannya 

penuh dengan luka, masalah, depresi, suasana buruk dan berantakan 
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karena ada sisi yang belum terpenuhi kebutuhan jiwa sebagai manusia 

yaitu sisi spiritualitas. 

2. Aspek-aspek Kecerdasan Spiritual 

Kecerdasan spiritual merupakan kecerdasan untuk menghadapi dan 

memecahkan persoalan makna dan nilai. Menurut Zohar & Marshall 

(2007), tanda-tanda kecerdasan spiritual yang telah berkembang baik 

dalam diri seseorang mencakup hal-hal berikut (Zohar dan Marshall), 

2007): 

1) Kemampuan bersikap fleksibel 

Kemampuan seseorang untuk bersikap adaptif secara spontan dan 

aktif, memiliki pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan 

disaat mengalami dilematis. 

2) Tingkat kesadaran diri yang tinggi 

Kemampuan seseorang yang mencakup usaha untuk mengetahui 

batas wilayah yang nyaman untuk dirinya, yang mendorong 

seseorang untuk merenungkan apa yang dipercayai dan apa yang 

dianggap bernilai, berusaha untuk memperhatikan segala macam 

kejadian dan peristiwa dengan berpegang pada agama yang 

diyakininya. 

3) Kemampuan untuk menghadapi dan memanfaatkan penderitaan 

Kemampuan seseorang dalam menghadapi penderitaan dan 

menjadikan penderitaan yang dialami sebagai motivasi untuk 

mendapatkan kehidupan yang lebih baik di kemudian hari. 
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4) Kemampuan untuk menghadapi dan melampaui rasa sakit 

Kemampuan seseorang dimana disaat dia mengalami sakit, ia 

akan menyadari keterbatasan dirinya dan menjadi lebih dekat 

dengan Tuhan dan yakin bahwa hanya Tuhan yang akan 

memberikan kesembuhan. 

5) Kualitas hidup yang diilhami oleh visi dan nilai-nilai 

Kualitas hidup seseorang yang didasarkan pada tujuan hidup yang 

pasti dan berpegang pada nilai-nilai yang mampu mendorong 

untuk mencapai tujuan tersebut. 

6) Keengganan untuk menyebabkan kerugian yang tidak perlu 

Seseorang yang mempunyai kecerdasan spiritual tinggi 

mengetahui bahwa ketika dia merugikan orang lain, maka berarti 

dia merugikan dirinya sendiri sehingga mereka enggan untuk 

melakukan kerugian yang tidak perlu. 

7) Berpikir secara holistik 

Kecenderungan seseorang untuk melihat keterkaitan berbagai hal. 

8) Kecenderungan untuk bertanya mengapa dan bagaimana jika 

mencari jawaban-jawaban yang mendasar. 

9) Menjadi pribadi mandiri 

Kemampuan seseorang yang memiliki kemudahan untuk bekerja 

melawan konvensi dan tidak tergantung dengan orang lain.  

 Selanjutnya Sinetar juga mengemukakan beberapa aspek 

dalam kecerdasan spiritual, yaitu : 
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1) Kemampuan seni untuk memilih, kemampuan untuk memilih dan 

menata hingga ke bagian-bagian terkecil ekspresi hidupnya 

berdasarkan suatu visi batin yang tetap dan kuat yang 

memungkinkan hidup mengorganisasikan bakat. 

2) Kemampuan seni untuk melindungi diri. Individu mempelajari 

keadaan dirinya, baik bakat maupun keterbetasannya untuk 

menciptakan dan menata pilihan terbaiknya. 

3) Kedewasaan yang diperlihatkan. Kedewasaan berarti kita tidak 

menyembunyikan kekuatan-kekuatan kita dan ketakutan sebagai 

konsekuensinya memilih untuk menghindari kemampuan terbaik 

kita. 

4) Kemampuan mengikuti cinta. Memilih antara harapan-harapan 

orang lain di mata kita penting atau kita cintai. 

5) Disiplin-disiplin pengorbanan diri. Mau berkorban untuk orang 

lain, pemaaf, tidak prasangka, mudah untuk memberi kepada 

orang lain dan selalu ingin membuat orang lain bahagia (Latif, 

2016). 

3. Ciri-Ciri Kecerdasan Spiritual 

Menurut Marsha Sinetar, pribadi yang memiliki kecerdasan spiritual 

mempunyai kesadaran diri yang mendalam, intuisi dan kekuatan 

“keakuan” atau “otoritas” bawaan. Mereka biasanya mempunyai standar 

moral yang tinggi, kecenderungan merasakan “pengalaman puncak” dan 

bakat-bakat “estetis” (Waruru, 2003). 
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Orang yang kecerdasan spiritualnya berkembang dengan baik 

memiliki pemahaman tentang tujuan hidup. Mereka dapat merasakan arah 

nasibnya, melihat berbagai kemungkinan diantara hal-hal yang biasa. 

Mereka memiliki kehausan yang tidak pernah bisa dipuaskan akan hal-hal 

selektif mereka minati. Hal itulah yang sering membuat mereka 

menyendiri atau memburu tujuan tanpa berpikir lain. Sekalipun mereka 

suka menyendiri dan merenung, mereka menaruh perhatian pada 

kepentingan orang lain (altruistis) atau memiliki keinginan untuk 

berkontribusi kepada orang lain (Waruru, 2003). 

Berkaitan dengan dunia, mereka mempunyai pandangan luas dan 

mampu melihat diri sendiri dan orang lain saling terkait. Mereka 

menyadari tanpa mempelajari bahwa bagaimanapun kosmos ini hidup dan 

bersinar, memiliki sesuatu yang disebut “cahaya subyektif” (Waruru, 

2003). 

Kecerdasan spiritual adalah kecerdasan yang berhubungan dengan hati 

nurani dan nilai-nilai agama. Ciri-ciri kecerdasan spiritual menurut Abdul 

Wahab dan Umairso meliputi (Wahab dan Umairso, 2011): 

1) Selalu merasakan kehadiran Allah SWT. 

2) Memiliki tujuan hidup yang jelas 

3) Memiliki prinsip hidup 

4) Cenderung kepada kebaikan 

5) Berjiwa besar 

6) Memiliki empati 
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Jadi dapat disimpulkan bahwa seseorang yang memiliki ciri 

kecerdasan spiritual ditandai dengan perilaku dan sikap fleksibilitas, 

memiliki kemampuan refleksi tinggi, mampu meyakinkan diri sendiri 

dengan sebaik mungkin serta kemampuan kontemplasi (renungan) yang 

tinggi, kemampuan menyampaikan nilai akan sesuatu dan makna bagi 

orang lain. 

2.1.5 Pengaruh Pelatihan Terhadap Kecerdasan 

Pengaruh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “daya 

yang ada atau timbul dari sesuatu atau benda yang membentuk watak, 

kepercayaan atau perbuatan seseorang” 

Pengaruh dapat dirasakan oleh setiap orang ketika mengalami 

sesuatu peristiwa yang dialaminya secara ber-ulang-ulang, jika orang 

tersebut sangat menyukai terhadap apa yang dialami bukan tidak 

mungkin akan menimbulkan pengaruh positif pada dirinya baik 

perbuataan maupun perkataan. 

Sebagaimana diketahui bahwa perilaku atau aktivitas yang ada 

pada individu atau organisme itu tidak timbul dengan sendirinya, tetapi 

sebagai akibat dari adanya stimulus atau rangsang yang mengenai 

individu atau organisme itu perilaku atau aktivitas   itu   merupakan   

jawaban   atau   respons   terhadap   stimulus   yang mengenainya 

(Walgito, 2004). Sehingga mahasiswa yang awalnya tidak tahu menjadi 

tahu, awalnya tidak mampu menjadi mampu dan awalnya tidak mau 

menjadi mau, sesuai dengan teori pelatihan.  
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Pelatihan ESQ adalah salah satu bentuk pelatihan yang dirancang 

untuk meningkatkan dua kecerdasan sekaligus yaitu kecerdasan emosional 

dan kecerdasan spiritual pada mahasiswa agar mereka dapat mengatur dan 

mengelola emosinya yang berpatokan pada agama yang mereka anut 

sehingga dapat menjadi dasar dalam pembentukan perilaku dan 

kepribadian mahasiswa yang dapat membawa pengaruh positif terhadap 

kelangsungan perkembangan dirinya. 

Training     Emotional Spiritual Quotient (ESQ)   memberikan 

nilai tambah bagi mahasiswa yang mengikuti pelatihannya karena dapat   

mempengaruhi   tingkat   kecerdasan baik intelektual, emosional dan juga 

spiritualnya. Pelatihan Emotional Spiritual Quotient mempunyai manfaat-

manfaat yang positif apabila diterapkan. Beberapa keuntungannya antara 

lain: mengajarkan mahasiswa menjadi percaya manusia yang ber- iman, 

kemampuan untuk berfikir, kemampuan untuk menjaga emosionalnya 

dan membantu mahasiswa belajar menghormati juga menerima 

perbedaan. 

Melalui training ESQ para mahasiswa diharapkan memiliki 

dedikasi, kejujuran, integritas, kesantunan, serta kemampuan komunikasi 

sebagai bagian dari soft skill yang memang tidak ditemukan dalam 

domain indrawi dan domain rasio (Nuh, 2006). 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kecerdasan 

emosi dapat meningkat dan terus ditingkatkan sepanjang kita hidup, 

dimana salah satu caranya adalah melalui pelatihan ESQ. Pelatihan ESQ 

dapat bermanfaat bagi mahasiswa. Dengan kata lain, mahasiswa menjadi 
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cerdas secara emosi dan spiritual yang ditandai dengan adanya 

kemampuan untuk mengenali emosi diri sendiri, mengelola emosi diri, 

memotivasi diri sendiri, mengenali emosi oarang lain dan membina 

hubungan dengan orang lain yang kesemuanya itu berdasarkan pada ajaran 

agama yang benar. 

2.2 Kajian Relevan 

Berikut beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian peneliti, yaitu: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nadia Nurfitria (2011) dalam skripsi yang 

berjudul “Pengaruh Pelaksanaan Training ESQ Terhadap Kinerja 

Karyawan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta”. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terdapat pengaruh dengan 

memperhatikan besarnya pengaruh pelaksanaan training ESQ terhadap 

kinerja karyawan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebesar 37%. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat pengaruh positif. 

Persamaannya yaitu samasama menggunakan variabel training ESQ. 

Adapun perbedaannya terletak pada variabel terikat dalam penelitian 

yang dilakukan Nadia Nurfitrian yaitu kinerja karyawan. Sedangkan 

dalam penelitian yang akan dilakukan adalah kecerdasan spiritual. 

Perbedaan lain juga terletak pada populasi penelitian yang dilakukan oleh 

Nadia Nurfitria pada kinerja karyawan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 

sedangkan populasi dari penelitian yang akan dilakukan pada mahasiswa 

Universitas Muhammadiyah Buton. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Sofyan (2006) yang berjudul 

“Pengaruh Pelatihan Emotional Spiritual Quotient Camp Terhadap 
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Motivasi Kerja Pada Karyawan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) 

Kota Batu”. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa terdapat pengaruh 

pelatihan ESQ Camp terhadap motivasi kerja pada karyawan perusahaan 

daerah air minum (PDAM) Kota Batu dengan memperhatikan hasil 

pengujian hipotesis thitung = 0.895 > ttabel sehingga dapat disimpulkan bahwa 

H0 ditolak dan H1 diterima. Penelitian ini memiliki persamaan dan 

perbedaan dengan penelitian yang akan dilaskukan. Persamaannya yaitu 

pada variabel X yakni samasama menggunakan variabel training ESQ. 

Adapun perbedaannya terletak pada variabel terikat, dalam penelitian 

yang dilakukan Muhammad Sofyan yaitu motivasi kerja, sedangkan 

dalam penelitian yang akan dilakukan adalah kecerdasan spiritual. 

Perbedaan yang lain juga terletak pada populasi penelitian yang 

dilakukan oleh Muhammad Sofyan pada karyawan perusahaan air minum 

(PDAM) Kota Batu, sedangkan populasi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Buton.  

2.3 Kerangka Berpikir 

Kecerdasan spiritual merupakan jembatan yang menghubungkan  serta 

menyeimbangkan perkembangan kecerdasan lain yang secara fitrah telah 

diberikan oleh Yang Maha Pencipta. Dengan adanya kecerdasan spiritual 

dalam diri mahasiswa maka ia akan memahami dirinya, mengenal dirinya, 

mengetahui kelemahan dan kelebihan yang ada pada dirinya serta memahami 

status sosial mereka dimanapun mereka hidup dan bergaul, dengan sendrinya 

mereka mampu membawa diri mereka bertingkah laku sesuai dengan aturan 
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norma-norma yang berlaku di suatu tempat dimanapun mereka berada. Pada 

era globalisasi ini kecerdasan spiritual tersebut dapat ditingkatkan dengan 

berbagai macam upaya, salah satunya adalah dengan mengikuti traning ESQ. 

Traning ESQ adalah salah satu bentuk pelatihan yang dirancang untuk 

meningkatkan dua kecerdasan sekaligus yaitu kecerdasan emosional dan 

kecerdasan spiritual pada mahasiswa agar mereka dapat mengatur dan 

mengelola emosinya yang berpatokan pada agama yang mereka anut sehingga 

dapat menjadi dasar dalam pembentukan perilaku dan kepribadian mahasiswa 

yang dapat membawa pengaruh positif terhadap kelangsungan perkembangan 

dirinya. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kecerdasan spiritual 

dapat terus ditingkatkan sepanjang kita hidup, dimana salah satu caranya 

adalah melalui traning ESQ yang dapat bermanfaat bagi mahasiswa. Dengan 

kata lain mahasiswa mampu menjadi cerdas secara spiritual yang ditandai 

dengan adanya selalu merasakan kehadiran Allah SWT., memiliki tujuan 

hidup yang jelas, memiliki prinsip hidup, cenderung kepada kebaikan, 

berjiwa besar dan memiliki empati. 

2.4 Hipotesis Penelitian  

Berdasarkan kajian teori, penelitian relevan dan kerangka fikir maka 

hipotesis dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh yang positif dan 

signifikan traning ESQ terhadap kecerdasan spiritual Mahasiswa di 

Universitas Muhammadiyah Buton.  

 

 


