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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk pilihan Allah yang mengemban tugas

ganda yaitu sebagai khalifah Allah dan Abdullah (Abdi Allah). Allah SWT

menciptakan manusia sebagai makhluk yang mempunyai kewajiban penghambaan

pada Nya dengan beribadah sebagai bentuk kecerdasan spiritual. Sebagaimana

firman Allah SWT dalam (Q.S:Az-Dzariyat ayat:56)

         
Terjemahnya:

“dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka
mengabdi padaku”.1

Allah SWT juga memberikan tugas penting yang harus diemban oleh

manusia dimuka bumi yaitu sebagai khalifah. Sebagaimana dalam firman Allah

SWT :

                        
                      

Terjemahnya:

“Ingatlah ketika Tuhan-mu berfirman kepada para malaikat,
“sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah dimuka bumi.”
Mereka berkata, “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) dimuka
bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan
darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan

1 Kementerien Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Sinergi Pustaka
Indonesia: 2002), h.756
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menyucikan Engkau?” Tuhan berfirman, “sesungguhnya Aku mengetahui
apa yang tidak kamu ketahui” (QS. Al-Baqarah:30)2

Kedua tugas tersebut kemudian harus diaktualisasikan, sebab manusia

dibekali dengan sejumlah kompetensi dalam dirinya. Hasan Langgulung

mengatakan potensi-potensi yang dimiliki manusia adalah roh (ruh), hati (qolb),

jiwa (nafs), dan akal (a’ql).3 Ketiga potensi yang dimiliki tersebut harus

dikembangkan secara bersama-sama guna menjadikan fungsi khalifah yang

diemban oleh manusia dapat terlaksana sebab untuk melaksanakan tugas sebagai

khalifah dan abdi Allah maka manusia khususnya bagi anak remaja perlu

mengembangan potensi atau kecerdasan-kecerdasan yang dimilikinya terutama

yang berkenaan dengan kecerdasan spiritual.

Hakikatnya proses pendidikan merupakan proses aktualisasi diri

manusia. Sistem proses menumbuhkembangkan potensi diri itu telah ditawarkan

secara sempurna dalam sistem ajaran Islam, ini yang pada akhirnya menyebabkan

manusia dapat menjalankan tugas yang telah dibebankan Allah. Untuk dapat

melaksanakan pengabdian tersebut harus dibina dan dikembangkan seluruh

potensi yang dimiliki yaitu potensi spiritual, kecerdasaan, perasaan dan kepekaan.

Potensi itu sesungguhnya merupakan kekayaan dalam diri manusia yang amat

berharga.

Pendidikan Islam berusaha mengembangkan semua aspek dan daya

yang ada pada manusia secara seimbang. Dalam rangka mencapai tugas tersebut

pendidikan Islam mengupayakan pembinaan dan pengembangan secara terus-

2 Ibid, h. 6
3 Hasan Langgulung, Asas-asas Pendidikan Islam, (Jakarta: Pustaka Al-husnah Baru,

2003), h. 265.



3

menerus seluruh potensi manusia secara serasi dan seimbang. Dengan

terbentuknya seluruh potensi manusia secara sempurna diharapkan ia dapat

melaksanakan fungsi pengabdiannya sebagai khalifah dimuka bumi.4 Ini sesuai

dengan tujuan akhir dari pendidikan Islam yaitu pembentukan pribadi khalifah

yang memiliki fitrah, roh, kemauan, dan akal. Disini jelas untuk melaksanakan

pengabdian manusia sebagai khalifah tidak cukup hanya memiliki kecerdasan

intelektual saja tetapi juga harus didukung dengan kecerdasan emosi dan spiritual.

Maka untuk menjalankan tugas yang diemban manusia harus ada keserasian

antara kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual.

Pengaktualisasian potensi diri manusia tersebut dapat diarahkan melalui konsep

pengembangan kecerdasan spiritual (SQ= Spiritual Quotient), yang merupakan

kecerdasan tertinggi dalam jiwa manusia.

Menurut Ary Ginanjar Agustian kecerdasan spiritual adalah

kemampuan untuk memberi makna spiritual terhadap pemikiran, prilaku dan

kegiatan serta mampu menyinergikan kecerdasan otak (IQ), kecerdasan hati

(EQ), dan kecerdasan spiritual (SQ) secara komprehensif.5 Kecerdasan spiritual

adalah kemampuan untuk memberi makna ibadah terhadap setiap prilaku dan

kegiatan, melalui langkah-langkah dan pemikiran yang bersifat fitrah, menuju

manusia seutuhnya, dan berprinsip “hanya karena Allah”.

Seseorang yang mampu menemukan makna hidup maka akan mampu

memaknai hidupnya, ia akan merasa berarti dengan keyakinan akan hal ghaib dan

bertanggungjawab, karena selalu bisa menggunakan nalarnya guna memahami

4 Abudin Nata, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2004), h. 51
5 Ary Ginanjar Agustian, Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi dan Spiritual

ESQ, (Jakarta: Arga, 2006), h. 13
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dan memecahkan persoalan yang dihadapinya dan juga sebagai penyadaran diri

tentang hidup dan kematian, serta tumbuhnya kesadaran ke Tuhanan. Dengan

begitu dibangun komitmen ibadah, dibangun hubungan sosial berdasarkan

harmoni dan akhlak sosial yang karimah.

Ketiadaan kecerdasan spiritual ibarat suatu kehampaan pada jiwa

seseorang, seperti orang yang merasa sepi di tengah keramaian, orang-orang

miskin di tengah limpahan kekayaan. Ketiadaan kecerdasan ruhaniah atau

spiritual akan mengakibatkan hilangnya ketenangan bathin dan pada akhirnya

mengakibatkan hilangnya kebahagiaan pada diri seseorang tersebut. Kecerdasan

spiritual memberi kita kemampuan membedakan yang baik dan yang buruk,

kecerdasan spiritual memberi manusia rasa moral dan memberi manusia

kemampuan untuk menyesuaikan dirinya dengan aturan-aturan yang baru.

Kecerdasan yang semula hanya berupa kecerdasan intelektual saja,

kini Donah Zohar dan Ian Marshall memperkenalkan dua kecerdasan lain, yaitu

kecerdasan emosional (EQ= Emosional Quotient ) dan kecerdasan spiritual (SQ=

Spiritual Quotient). Berfikir bukanlah proses otak semata-mata dan bukan urusan

IQ saja. Sebab, hematnya berfikir tidak hanya dengan otak tetapi juga dengan

emosi dan tubuh (EQ), serta dengan semangat, visi, harapan, kesadaran akan

makna dan nilai (SQ).6 Sehingga pada saat ini kita telah mengenal adanya tiga

kecerdasan, ketiga kecerdasan itu adalah kecerdasan otak (IQ), kecerdasan hati

(EQ), dan kecerdasan spiritual (SQ). Kecerdasan-kecerdasan tersebut memiliki

6 Donah Zohar dan Ian Marshall, Memanfaatkan Kecerdasan Spiritual dalam Berfikir
Integratif dan Holistik untuk Memaknai Kehidupan, (Bandung: Mizan, 2002), h. 39
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fungsi masing-masing yang sangat kita butuhkan dalam hidup di dunia ini. Untuk

itu ketiga dasar kecerdasan ini harus dididik dan dimaksimalkan kemampuanya.

Mendidik anak untuk memperoleh kecerdasan spiritual adalah usaha

yang sangat penting karena banyak orang yang mempunyai kecerdasan intelektual

(IQ) dan kecerdasan emosional (EQ) yang tinggi tetapi tidak mempunyai akhlak

yang baik. Fenomena seperti ini banyak dijumpai di masyarakat sekitar kita.

Fenomena yang terjadi ini dapat dikurangi jika orang-orang yang dekat dengan

anak-anaknya dalam hal ini adalah keluarga (kedua orang tua) mendidik anaknya

dengan menekankan pembinaan serta pengembangan Kecerdasan Spiritual (SQ)

tanpa meninggalkan kecerdasan intelektual dan keceradasan emosional.

Bagi keluarga muslim anak merupakan suatu rahmat karunia dari

Allah yang wajid disyukuri, tetapi dibalik itu pula anak juga merupakan amanah

dari Allah kepada orang tua untuk kemudian diasuh, dipelihara, dididik dengan

sebaik-baiknya, itu sebabnya maka kewajiban orang tua terhadap anaknya tidak

cukup memenuhi kebutuhan lahiriyah saja tetapi orang tua juga wajib memenuhi

kebutuhan rohaniah anak. Sebagaimana dianjurkan dalam firman Allah dalam

surat at-Tahrim ayat 6:

                         
                

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api
neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya
malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah
terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu
mengerjakan apa yang diperintahkan7

7 Kementerian Agama Republik Indonesia., op. cit., h. 820
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Dari ayat tersebut menjelaskan tentang menjaga diri dan keluarga dari

siksaan neraka adalah dengan cara memberikan pengajaran dan pendidikan

kepada anak serta menumbuh kembangkan dan membiasakan mereka pada akhlak

yang baik, menunjukkan mereka ke arah hal-hal yang bermanfaat dan yang

membahagiakan mereka kelak.

Selain itu anak-anak seperti dinyatakan Rasulullah SAW memiliki

fitrah dasar (tauhid). Secara fitrah, anak-anak dibekali potensi kecerdasan oleh

Allah, dalam rangka mengaktualisasikan dirinya sebagai hamba dan sekaligus

khalifah-Nya di bumi. Kesadaran tentang hal ini, akan mendorong para orang tua

untuk melakukan pembelajaran pada anak-anak bahkan ketika merasa masih

dalam rahim. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

كّل مو لود یولدعلى : قا ل النّبى صّل هللا علیھ وسلّم : عنابى ھریرة رضى هللا عنھ قا ل 

]رواه البخر ى[ینّصرانھ اویما جسنھ الفطر ة فاْ بو اه یھو د ینھ او 

Artinya:
Telah menyampaikan kepada kami adam, telah menyampaikan kepada kami
Abi Zib’in dari Az-Zuhri dari Abi Salmah bin Abdirrahman dari Abu
Hurairah RA iaberkata: bersabda Rosulallah SAW: Setiap anak dilahirkan
diatas fitrahnya maka kedua orang tuanya lah yang menjadikanya seorang
Yahudi, Nasrani, atau Majusi. (Hadis riwayat Bukhori).8

Dari hadits tersebut dapat di simpulkan bahwa baik buruknya anak

sangat tergantung pada sikap dari orang tuanya. Seandainya orang tua akan

dengki-mendengki dalam praktek sehari-hari maka anak akan turut terpengaruhi,

demikian pula terhadap hal-hal yang lainya. Anak yang dilahirkan kemuka bumi

ini dalam keadaan fitrah (kemampuan dasar) berupa potensi religius (nilai-nilai

8 Baqi, Muhammad Fuad Abdul, Al-Lu’lu Wal Marjan (Mutiara Hadits Sohih Bukhori
Muslim), (Jakarta: Umul Quro, 2012), h. 1139.
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agama). Kemampuan dasar ini pada dasarnya adalah setiap jiwa manusia itu telah

disirami dengan nilai-nilai agama islam.

Berpijak dari ayat dan hadist tersebut, maka dapat diambil kesimpulan

bahwa pendidikan dalam keluarga adalah sangat penting dan mutlak harus

dilakukan oleh kedua orang tuanya sejak dini sampai dewasa. Lebih-lebih kalau

kita ingat keluarga adalah sebagai pusat pendidikan yang pertama dan utama

bahkan juga berfungsi sebagai peletak dasar pembentukan pribadi anak. Untuk

membentuk manusia yang berilmu dan beriman serta bertaqwa kepada Allah SWT

haruslah dimulai sejak dini, agar setelah dewasa nanti anak dalam masyarakat luas

dapat hidup dengan memiliki kepribadian yang matang serta akhlak yang baik

sehingga tidak mudah terpengaruh dengan lingkungan masyarakat yang memiliki

corak hidup yang berbeda-beda bahkan tidak jarang di lingkungan masyarakat

yang jauh dari nilai-nilai pendidikan, dengan demikian sudah menjadi kewajiban

setiap orang tua untuk mendidik anaknya mulai sejak dini.

Banyak orang tua  yang hanya mendorong anak-anaknya untuk

mencapai kesuksesan materi, popularitas dan meminggirkan nilai-nilai ruhaniah

dan spiritual. Akibatnya anak hanya belajar bagaimana memperoleh uang banyak.

Belajar untuk bagaimana mementingkan egoisme semata mendorong anak

melakukan segala cara untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Akibatnya anak

menjadi rentan terhadap kekosongan atau penyakit ketidak bermaknaan.

Peranan keluarga sangat berpengaruh sekali dalam pendidikan anak

terutama di dalam pendidikan agama Islam. Anak merupakan bahagian dari

masyarakat yang di pundaknya terpikul beban pembangunan dimasa mendatang
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dan juga sebagai generasi penerus, maka dari itu orang tua harus lebih

memperhatikan dan selalu membimbing serta mendidik dengan baik, sehingga

tercapailah baginya kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat.

Islam mewajibkan keluarga untuk mendidik dan menumbuhkan segala

aspek kepribadian anak-anaknya. Keluarga mempunyai tugas agama, moral dan

sosial yang harus ditunaikan sebaik-baiknya untuk menyiapkan anggota-anggota

(anak-anaknya) memasuki kehidupan yang berhasil dan mulia, penuh dengan

kebijakan, akal, logika, rasa sosial yang sehat, penyesuaian dengan diri sendiri dan

orang lain, berpegang teguh kepada ajaran-ajaran agama serta ahklak yang mulia.9

Keluarga merupakan lingkungan yang terbaik dalam upaya membina

dan mengembangkan kecerdasan spiritual anaknya. Lingkungan yang

memberikan pembinaan serta pengembangan kepada anak-anaknya untuk

mempunyai kemampuan untuk dapat membedakan yang baik dan yang buruk,

menanamkan rasa moral atau akhlak yang baik kepada anak-anaknnya dan

mengembangkan anaknya agar mampu menyesuaikan dirinya dengan aturan-

aturan yang baru (lingkungan). Harapan pendidikan sejak dini akan tumbuh sikap

religius anak. Pendidikan ini tidak hanya dapat dilakukan dengan pengajaran

tetapi dengan cara memberi keteladanan hidup.

Keluarga harus memperhatikan semua aspek perkembangan anaknya

baik itu dari segi perhatian, kasih sayang, pendidikan mental, maupun masalah

aqidah atau keimanannya. Maka bertakwalah kepada Allah para orang tua,

berlakulah lemah- lembut kepada anak, karena dengan berprilaku lemah-lembut

9 Hasan Langgulung, op. cit.,  h. 363
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sangat membantu dalam menanamkan kecerdasan spiritual pada anak sebab anak

itu besarnya nanti ditentukan bagaimana cara orang tua untuk mendidik dan

membesarkannya.

Berdasarkan data awal terkait realitas kondisi masyarakat khususnya

di Desa Margacinta Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan dengan

jumlah kepala keluarga (KK) 506 jiwa dengan jumlah anak remaja usia 12-15

berkisar 457 jiwa.10 Dalam data awal penulis menemukan bahwa  masih adanya

tindakan-tindakan ataupun perilaku dari masyarakat khususnya anak remaja yang

tidak mencerminkan kecerdasan spiritual seperti enggan melaksanakan shalat,

mengejek teman dengan menyebutkan nama orang tua teman, tawuran dan bahkan

mengonsumsi alkohol. Hal ini sesuai dengan apa yang dipaparkan oleh salah satu

warga dalam wawancara, beliau mengatakan bahwa:

Iya mas, kebiasaan anak-anak muda seperti yang mas tanyakan tadi memang
sering terjadi, diantaranya ada sering berkelahi, meroko, kadan juga mas
kalau ada acara malam (lulo) kadang saya melihat ada anak yang mabuk
sambil berteriak di jalan, kalau menurut saya sih mas ini sebenarnya harus
menjadi tanggungjawab orang tua agar anak tidak memiliki kebiasaan
seperti itu karena anak itu harus dipelihara sebaik mungkin.11

Hal ini tidak hanya kita jumpai disatu lokasi saja bahkan kenakalan ini

dapat pula kita jumpai di tempat lain. Namun demikian, kondisi yang penulis

paparkan tersebut tidak semua bertentangan dengan ajaran Islam sebab penulis

menemukan fakta bahwa masih adanya sebagian anak remaja yang sadar dan

menjauhi tindakan yang bertentangan dengan  ajaran-ajaran Islam seperti masih

10 Dokumen, desa Margacinta tahun 2016
11 Munir (masyarakat) (37), Wawancara, pada tanggal 08 Juli 2017



10

adanya anak yang mau melaksakan shalat berjamaah, tadarusan, serta membantu

orang tua bekerja.12

Kondisi anak remaja yang seperti ini tidak lepas dari peran serta

keluarga dalam hal ini orang tua guna perkembangan kecerdasan spiritual anak,

peran orang tualah yang menjadi dasar pembentukan kecerdasan spiritual anak.

Kecerdasan itu akan maksimal diaktualisasikan oleh anak jika upaya yang

dilakukan oleh orang tua di desa Margacinta maksimal pula, salah satunya waktu

kebersamaan orang tua dengan anaknya. Para orang tua yang berada di desa

Margacinta kebanyakan sebagai petani hal ini merupakan salah satu penyebab

peran orang tua tidak maksimal sebab waktunya hanya dihabiskan di sawah saja.

Selain itu, penulis juga menemukan fakta adanya kebiasaan orang tua yang tidak

mencerminkan sifat terpuji yaitu dengan terang-terangan berjudi di depan anaknya

bahkan yang lebih parah sebagian orang tua menganggap  bahwa hal-hal yang

dilakukan oleh anaknya seperti mabuk-mabukan dan tawuran merupakan hal yang

biasa di kalangan remaja. Secara tidak sadar orang tua telah menunjukan sikap

yang tidak baik bagi proses pengembangan spiritual anaknya.13

Realitas kondisi peran orang tua di desa Margacinta  yang  ditemukan

oleh penulis seperti yang dipaparkan di atas tidak semua mengarah kepada hal-hal

negatif tetapi masih ditemukan orang tua yang secara sadar mementingkan

perkembangan anaknya terutama dalam hal  kecerdasan spiritualnya, misalnya ada

orang tua yang memberi teladan yang baik dengan membiasaan pergi ke mesjid

bersama anaknya untuk melaksanakan shalat, selain itu juga terkadang anak diajak

12 Peneliti, Observasi, pada tanggal 20 Mei 2017
13 Peneliti,Observasi, pada tanggal 21 Mei 2017
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untuk ikut dalam pengajian majelis ta’lim khususnya bagi anak perempuan,

terkadang juga anak diperintahkan untuk mengumandangkan adzan. Kebiasan

yang dicontohkan atau dilakukan secara terus-menerus oleh orang tua ini

merupakan hal yang baik dalam proses perkembangan kecerdasan spiritual anak.14

Dapat dipahami bahwa upaya pengembangan kecerdasan spiritual

anak perlu mendapatkan perhatian yang penuh dan serius oleh keluarga. Dari

uraian di atas maka penulis telah meneliti hal-hal yang berkaitan dengan

kecerdasan spiritual anak dengan mengambil  judul “Peranan Orang Tua dalam

Mengembangkan Kecerdasan Spiritual Anak Remaja di Desa Margacinta

Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan paparan dan pokok-pokok pikiran di atas, maka fokus

penelitian  yang dirumuskan penulis yaitu mengenai “Peranan Orang Tua dalam

Mengembangkan Kecerdasan Spiritual Anak Remaja di Desa Moramo

Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan”

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dan untuk mempermudah penulisan

dalam pembahasan nantinya, maka penulis merumuskan permasalahan dalam

bentuk rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan orang tua dalam mengembangkan kecerdasan spiritual

anak di desa Margacinta?

14 Peneliti,Observasi, pada tanggal 23 Mei 2017
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2. Fakto-faktor penghambat peranan orang tua dalam pengembangan

kecerdasan anak remaja di desa Margacinta beserta solusinya?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini dilihat dari

permasalahan yang ada adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan peran orang tua dalam mengembangkan

kecerdasan spiritual anak remaja di desa Margacinta.

2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor yang menjadi penghambat

peranan orang tua dalam pengembangan kecerdasan spiritual anak remaja

di desa Margacinta.

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Kegunaan secara teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis dapat dijadikan sebagai infut positif

dimana nantinya dapat memberikan manfaat sebagai bahan untuk

memperluas khasanah ilmu pengetahuan psikologis khususnya dalam

rangka pengembangan kecerdasan spiritual anak remaja. Selain itu

penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan wacana dan kajian

selanjutnya dalam upaya mengembangkan konsep-konsep pengembangan

kecerdasan spiritual anak remaja yang berkaitan dengan peran orang tua.



13

2. Kegunaan secara praktis

a. Orang tua

Diharapkan penelitian ini menjadi bahan acuan bagi para orang tua

dalam membimbing anaknya menjadi manusia yang bertaqwa dan

berakhlak mulia serta berguna bagi bangsa dan negara.

b. Anak remaja

Penelitian ini semoga berguna bagi anak-anak remaja khususnya

sebagai bahan untuk menjadi pribadi yang bertaqwa dan berakhlak

mulia serta berguna bagi bangsa dan negara, selain itu penelitian ini

diharapkan berguna bagi anak remaja dalam upaya menjadi anak

remaja yang memiliki kecerdasan spritual yang baik.

c. Pemerintah

Dapat menjadi rujukan dalam membina anak-anak remaja guna

menciptakan pemimpin masa depan yang berkualitas baik dari segi

ilmu pengetahuannya maupun ketakwaannya.

d. Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi semua pihak yang terkait

dengan judul penelitian ini baik orang tua, anak, pemerintah dan yang

terpentinng bagi penulis sendiri.

E. Definisi Operasinal

Definisi operasional diperlukan agar suatu konsep tidak memiliki

makna ganda sehingga menunjukkan indikator yang jelas. Dengan demikian
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definisi operasional dibuat dan dirumuskan oleh peneliti secara teknis penelitian

lebih memahami konsep variabel apa yang dikehendaki oleh peneliti.

Adapun istilah-istilah yang menjadi fokus permasalahan penelitian

adalah:

1. Peranan Orang tua dalam penelitian ini dimaknai sebagai tugas atau

kewajiban yang harus ditunaikan dan dijalankan dengan baik guna

menjadikan anak sebagai hamba Allah yang beriman, berilmu, berakhlak

mulia, bertanggungjawab serta berguna baik di dunia maupun di akhirat

melalui tindakan yang berupa perhatian, bimbingan, arahan, pembiasaan,

serta pengajaran.

2. Kecerdasan Spiritual dalam penelitian ini dimaknai sebagai kemampuan

manusia untuk menemukan makna hidup yang sebenarnya serta  untuk

menentukan nilai-nilai ataupun norma-norma agama yang berkaitan

dengan benar dan salah, baik dan buruk, ataupun pantas dan tidak pantas.

Dengan kata lain manusia yang memiliki kecerdasan spiritual akan

memiliki sifat taqwa oyang baik, sabar, jujur, memiliki empati terhadap

orang lain serta berjiwa besar.


