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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Peran Orang Tua

1. Pengertian Peran Orang Tua

Peran berarti ikut bertanggungjawab pada perilaku positif maupun

negatif yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak-anaknya. Orang tua memiliki

kewajiban dalam mempedulikan, memperhatikan, dan mengarahkan anak-

anaknya. Karena anak merupakan amanat yang diberikan oleh Allah kepada orang

tua, maka orang tua berkewajiban menjaga, memelihara, memperhatikan, dan

menyampaikan amanat dengan cara mengantarkan anak-anaknya untuk mengenal

dan menghadapkan diri kepada Allah.

Peran adalah “perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh

orang yang berkedudukan dalam masyarakat”.15 Dan bentuk-bentuk peran bisa

berupa menghiraukan, memperhatikan, mengarahkan, membimbing, dan ikut

bertanggungjawab atas kehidupannya sehari-hari baik jasmani maupun rohani.

Sedangkan kata orang tua secara umum di artikan orang yang

bertanggungjawab dalam satu keluarga atau rumah tangga, yang di dalam

kehidupan sehari-hari lazim di sebut dengan bapak-ibu.16 Posisi orang tua

sebagaimana penjelasan di atas dengan sendirinya memaksa mereka (orang tua)

untuk berusaha dengan sepenuh hati menjadi ayah dan ibu yang pertama bagi

15 Tim penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994),  h.
854.

16 Tamrin Nasution dan Nurhalijah Nasution, Peran Orang Tua dalam Meningkatkan
Prestasi Belajar Anak, (Yogyakarta: Gunung Mulia, 1980), h. 1
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anak-anak. Merekapun harus menjaga diri dari perbuatan dosa dan terhindar dari

segala bentuk kejahatan. Keberadaan orang tua yang memiliki kekuatan integritas

moral dan spiritual, kebajikan dan perhatian yang baik akan sangat membantu

dalam membesarkan anaknya.

Seorang bapak atau ayah dan ibu dari anak-anak mereka tentunya

memiliki kewajiban yang penuh terhadap keberlangsungan hidup bagi anak-

anaknya, karena anak memiliki hak untuk diurus dan dibina oleh orang tuanya

hingga beranjak dewasa. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah An-Nisa

ayat 9 sebagai berikut.

                      
 

Terjemahnya:
dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya
meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka
khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah
mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan
perkataan yang benar.17

Orang tua memiliki tanggungjawab dalam membentuk serta membina

anak-anaknya baik dari segi psikologis  maupun sikologis. Kedua orang tua

dituntut untuk dapat mengarahkan dan mendidik anaknya agar dapat menjadi

generasi-generasi yang sesuai dengan tujuan hidup manusia.

Peran orang tua adalah sebagai penyelamat anak dunia dan akhirat,

khususnya dalam menumbuhkan akhlak mulia bukanlah tugas yang ringan.

Pertumbuhan fisik, intelektual, emosi dan sikap sosial anak harus diukur dengan

17 Kementerian Agama RI, Al-Qur an dan Terjemahnya, (Jakarta : Sinergi Pustaka
Indonesia, 2012), h. 101
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kesesuaian nilai-nilai agama melalui jalan yang diridhai Allah SWT.  Tugas-tugas

serta peran yang harus dilakukan orang tua tidaklah mudah, salah satu tugas dan

peran orang tua yang tidak dapat dipindahkan adalah mendidik anak-anaknya.

Oleh sebab itu, maka mereka mempunyai kewajiban yang teramat penting untuk

mendidik anak mereka. Jadi, tugas sebagai orang tua tidak hanya sekedar menjadi

perantara makhluk baru dengan kelahiran, tetapi juga memelihara dan

mendidiknya, agar dapat melaksanankan pendidikan terhadap anak-anaknya,

maka diperlukan adanya beberapa  pengetahuan tentang pendidikan.

2. Bentuk-bentuk Peran Orang Tua dalam Kecerdasan Spiritual Anak

Peran orang tua yang satu dengan yang lainnya terhadap anaknya sudah

tentu berbeda-beda. Hal ini dilatar belakangi masalah pendidikan orang tua yang

berbeda-beda maupun pekerjaannya. Dan dalam hal ini akan penulis paparkan

bentuk-bentuk peran orang tua terhadap anak:

a. Memberi pengarahan dan bimbingan

Orang tua adalah pembina pribadi yang pertama dalam hidup anak.

Kepribadian orang tua, sikap dan cara hidup mereka, merupakan unsur-unsur

pendidikan yang tidak langsung, yang dengan sendirinya akan masuk kedalam

pribadi anak yang sedang tumbuh itu. Allah SWT berfirman dalam surah Al-‘Asr

ayat 3 tentang pentingnya arahan serta bimbingan orang tua terhadap anaknya,

sebagai berikut.
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Terjemahnya:

kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat
menasehati untuk kebenaran dan menasehati untuk kesabaran.18

Seorang anak sangat memerlukan bimbingan arahan dari kedua orang

tuanya dalam mengembangkan bakat serta menggali potensi dalam diri anak maka

seorang anak memerlukan pendidikan sejak dini.

Pengarahan dan bimbingan diberikan kepada anak terutama pada hal-hal

yang baru yang belum perna anak ketahui. Dalam memberikan bimbingan kepada

anak akan lebih baik jika diberikan saat anak masih kecil. Orang tua hendaknya

membimbing anak sejak lahir kearah hidup sesuai dengan ajaran agama, sehingga

anak terbiasa hidup sesuai dengan nilai-nilai akhlak yang diajarkan oleh agama.

Selain membimbing, orang tua harus memberikan pengarahan yang berarti,

memberikan keterangan atau petunjuk khusus kepada anak untuk mengadakan

persiapan-persiapan menghadapi hal-hal yang tidak diketahui sebelumnya atau

agar dilakukan dengan memperkirakan maksud dan hasil yang akan dicapai serta

tindakan apa yang harus dilakukan.19

b. Memberi motivasi

Manusia hidup di dunia pasti memiliki keinginan, cita-cita ataupun

harapan. Karena dengan adanya keinginan tersebut pasti akan timbul semangat

dalam hidupnya, walaupun terkadang untuk mencapainya membutuhkan usaha

yang tidak ringan.

18 Ibid, h. 913
19 Charles Schaefer, Bagaimana Mempengaruhi Anak, (Jakarta: Effhar Dahara Prize), h. 71.
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Keberhasilan meraih atau memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu

menimbulkan rasa puas terhadap diri manusia, yang pada akhirnya menimbulkan

rangsangan ataupun dorongan untuk mencapai tujuan atau keinginan yang lain.

Dengan demikian, pada setiap perbuatan manusia selalu ada sesuatu yang

mendorongnya. Sesuatu itu disebut motivasi, meskipun kadang motivasi itu tidak

begitu jelas atau tidak disadari oleh pelakunya.

Menurut Soemardi Soerjabrata, motivasi adalah “keadaan dalam pribadi

seseorang yang mendorong individu untuk melakukan aktivitas tertentu guna

mencapai suatu tujuan”.20 Jadi orang tua harus dapat memberikan motivasi kepada

anaknya, dalam hal ini anak juga sangat membutuhkan motivasi orang tua. Karena

apa yang mereka lakukan belum tentu mereka mengerti.

c. Memberi teladan yang baik

Keteladanan menjadi hal yang sangat dominan dalam mendidik anak.

Pada dasarnya anak akan meniru apa  saja yang dilakukan oleh orang-orang yang

ada disekitarnya terutama keluarga dekatnya, dalam hal ini adalah orang tua. Oleh

karena itu apabila orang tua hendak mengajarkan tentang makna kecerdasan

spiritual pada anak, maka orang tua seharusnya sudah memiliki kecerdasan

spiritual juga. Pengaruh yang kuat dalam pendidikan anak adalah teladan orang

tua, karena dapat memberikan gambaran yang jelas untuk ditirukan. Oleh karena

itu, perlu disadari dan diperhatikan agar orang tua dapat memberikan contoh yang

baik dan benar.

20 Soemardi Soerjabrata, Psikologi Pendidikan, ( Bandung: PT. Raja Grafindo Persada,
2004), h. 60.
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Mengenai akan hal itu orang tua harus memberi contoh dalam hidupnya

(anak), misalnya bisa beribadah shalat, dan berdoa kepada Tuhan, disamping

mengajak anak untuk meneladani sikap tersebut. Orang tualah cermin bagi anak-

anak dan contoh yang paling dekat untuk ditiru. Semua orang dewasa dapat

menjadi model bagi anak: guru, anggota keluarga, teman orang tua, atau kakek

nenek. Tetapi model yang paling penting adalah orang tuanya.

Hal yang paling penting yaitu bahwa ayah dan ibu adalah satu-satunya

teladan yang pertama bagi anak-anaknya dalam pembentukan kepribadian, begitu

juga anak secara tidak sadar mereka akan terpengaruh, maka kedua orang tua di

sini berperan sebagai teladan bagi mereka baik teladan pada tataran teoritis

maupun praktis. Ayah dan ibu sebelum mereka mengajarkan nilai-nilai agama dan

akhlak serta emosional kepada anak-anaknya, pertama merreka sendiri harus

mengamalkannya.

Dalam hal ini anak akan meniru apa saja yang ia tangkap, karena anak

tidak dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.  Oleh karena itu,

sudah sepantasnya orang tua memberikan teladan yang baik terhadap anaknya

yang mengalami keterbatasan tersebut. Karena seperti yang sudah dijelaskan

sebelumnya, bahwa orang tua adalah teladan yang utama bagi anak-anaknya.

Dengan demikian perilaku orang tua yang baik akan ditiru oleh anaknya.

Misalnya dengan membiasakan mengucapkan salam ketika masuk rumah, berjabat

tangan  ketika hendak berangkat dan pulang sekolah dan sebagainya. Hal  ini

dapat memicu mereka untuk terbiasa melakukan hal-hal yang baik.
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d. Memberikan Pengawasan

Pengawasan merupakan hal yang sangat penting sekali dalam mendidik

anak-anak, karena dengan pengawasan, perilaku anak dapat terkontrol dengan

baik, sehingga apabila anak bertingkah laku yang tidak baik dapat langsung

diketahui dan kemudian dibenarkan. Dengan demikian pengawasan kepada anak

hendaknya diberikan sejak kecil, sehingga segala tingkah laku yang dilakukan

oleh anak dapat diketahui secara langsung.

Selain itu pengawasan yang ketat terhadap pengaruh budaya asing juga

harus dilakukan. Karena banyak sekali kebudayaan-kebudayaan asing yang secara

nyata bertentangan dengan ajaran Islam. Maka jika ketentuan-ketentuan dapat

dipahami oleh orang tua dan dapat dilaksanakan terhadap anak, maka tidak akan

terjadi masalah.

e. Mencukupi Fasilitas Belajar

Fasilitas mempunyai peranan penting dalam suatu proses pekerjaan.

Begitu pula masalah fasilitas belajar juga mempunyai peranan penting dalam

pendidikan. Menyediakan fasilitas belajar yang dimaksud di sini adalah alat tulis,

buku-buku pelajaran dan tempat untuk belajar. Hal ini dapat mendorong anak

untuk lebih giat belajar, sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar.

Beberapa peneliti mencatat bahwa keterlibatan orang tua dalam

pendidikan anak di sekolah berpengaruh positif pada hal-hal berrikut:

1) Membantu penumbuhan rasa percaya diri dan penghargaan.

2) Meningkatkan capaian prestasi akademik.

3) Meningkatkan hubungan orang tua dan anak
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4) Membantu orang tua bersikap positif terhadap sekolah

5) Menjadikan orang tua memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap

proses pembelajaran di sekolah.

Pada dasarnya cukup banyak cara yang dapat ditempuh untuk menjalin

kerja sama antara keluarga dengan pihak sekolah. Peran orang tua sangat

dibutuhkan oleh anak. Karena anak sangat membutuhkan kasih sayang oleh orang

tuanya. Adapun beberapa tanggungjawab orang tua dalam mendidik anak adalah

sebagai berikut:

a). Membina anak menjadi pribadi yang sholih dan sholihah

Setiap orang tua dan semua guru ingin membina agar anak menjadi orang

yang baik, mempunyai kepribadian yang kuat dan sikap mental yang sehat dan

akhlak yang terpuji. Semua itu dapat di usahakan melalui pendidikan, baik yang

formal (sekolah) maupun non formal (rumah). Orang tua merupakan pembina

pribadi yang pertama dalam hidup anak. Kepribadian yang dimiliki orang tua,

sikap dan cara hidup mereka merupakan unsur pendidikan yang secara tidak

langsung dapat masuk ke dalam pribadi anak. Sikap anak terhadap guru agama

dan pendidikan agama di sekolah sangat dipengaruhi oleh sikap orang tuanya

terhadap agama.

Peran orang tua dalam membina pribadi anak salah satunya dengan

memberikan kepercayaan kepada anak bahwa mereka juga bisa mengerjakan

sesuatu. Orang tua hendaknya cukup mengawasi gerak anak saja, tidak terlalu

mengekang, karena anak akan merasa tidak nyaman.
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b) Membentuk kebiasaan akhlak yang baik

Masalah-masalah yang sudah menjadi ketetapan dalam syariat Islam

bahwa sang anak diciptakan dengan fitrah tauhid yang murni, agama yang lurus,

dan iman kepada Allah. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Ar-Rum

ayat 30 sebagai berikut.

                         
           

Terjemahnya:
Maka hadapkanlah wajahmu dengan Lurus kepada agama Allah; (tetaplah
atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak
ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi
kebanyakan manusia tidak mengetahui.21

Yang dimaksud dengan fitrah Allah adalah bahwa manusia diciptakan

Allah mempunyai naluri beragama, yaitu agama tauhid. Jika ada manusia tidak

memiliki agama tauhid itu hanya lantaran pengaruh lingkungan. Pembiasaan

dalam pendidikan anak sangat penting, terutama dalam pembentukan pribadi,

akhlak dan agama pada umumnya, karena pembiasaan-pembiasaan agama itu

akan memasukkan unsur-unsur positif dalam pribadi yang sedang tumbuh. Dalam

al-quran dijelaskan tentang cara membiasakan anak.

Semakin banyak pengalaman agama yang didapatnya melalui

pembiasaan itu, akan semakin banyaklah unsur agama dalam pribadinya. Dengan

demikian, dapat dikatakan bahwa pendidikan pembiasaan itu sangat penting

dalam mendidik anak, terutama dalam pendidikan agama.

21 Kementerian Agama RI, op. cit., h. 574
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c).  Membentuk kerohanian anak menjadi pribadi muslim

Pendidikan agama memerlukan usaha dari orang  tua (pendidik) untuk

memudahkan dalam pelaksanaannya. Dan dalam menghadapi anak usaha itu

sendiri dilakukan dengan penuh kesabaran, ketekunan, dan keikhlasan. Dalam

pembinaan itu dilaksanakan secara terus menerus tidak langsung sekaligus

melainkan melalui proses. Maka, dengan adanya ketekunan, keikhlasan, benar-

benar penuh perhatian dengan penuh tanggungjawab maka kesempurnaan rohani

tersebut akan tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

Di samping itu, tugas orang tua adalah menolong anak-anaknya,

menemukan, membuka, dan menumbuhkan kesediaan-kesediaan bakat, minat dan

kemampuan akalnya dan memperoleh kebiasaan-kebiasaan dan sikap intelektual

yang sehat dan melatih indera. Adapun cara lain mendidik anak dijelaskan dalam

Al-Quran (Q.S Luqman : 17).

                             
 

Terjemahnya:
Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang
baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah
terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu
termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah).22

Dalam ayat tersebut terkandung makna cara mendidik sebagai berikut:

22 Ibid, h. 582
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1) Menggunakan kata “Wahai anakku” Artinya seorang ayah/ibu

apabila berbicara dengan putra-putrinya hendaknya menggunakan

kata-kata lemah lembut.

2) Orang tua memberikan arahan kepada anak-anaknya untuk

melakukan perbuatan yang baik dan menjauhi perbuatan yang

munkar dan selalu bersabar dalam menjalani apapun yang terjadi

dalam kehidupannya.

3) Dalam memerintah dan melarang anak, disarankan kepada kedua

orang tua untuk menggunakan argumentasi yang logis, jangan

menakut-nakuti anak.

4) Kewajiban orang tua yang harus dipenuhi dengan sungguh-sungguh

adalah memenuhi hak-hak anak.23

Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam mendidik anak, sebagai orang tua

tidak boleh berbicara kasar terhadap anak. Panggilan-panggilan yang

santun dapat membuat anak merasa senang dan nyaman berada di dekat

orangtuanya.

B. Deskripsi Kecerdasan Spiritual

1. Pengertian Kecerdasan Spiritual (SQ)

Secara terminologi, kecerdasan (intellegence) diartikan sebagai

kemampuan individual dalam memahami suatu fenomena secara kritis dan analitis

dan menyelesaikan suatu masalah secara tepat dan efektif sehingga mampu

23Zaldy Munir, Peran dan Fungsi Orang Tua dalam Mengembangkan Kecerdasan
Emosional Anak, dalam http://zaldym.wordpress.com/2010/07/17/peran-dan-fungsi-orang-
tuadalammmenggembangkan-Kecerdasan-Emosional-Anak/, diakses 13 Mei 2017
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menyesuaikan diri dalam berbagai situasi lingkungan. J.P. Chaplin

mendefinisikan kecerdasan dalam tiga definisi. Pertama, kemampuan menghadapi

dan menyesuaikan diri terhadap situasi baru secara cepat dan efektif. Kedua,

kemampuan dalam menggunakann konsep-konsep abstrak secara efektif meliputi

empat unsur: memahami, berpendapat, mengontrol, dan mengkritik. Ketiga,

kemampuan memahami pertalian-pertalian dan belajar cepat sekali. Jadi,

kecerdasan seseorang dapat dilihat dari kemampuannya dalam memahami konsep-

konsep pengetahuan dalam pemecahan suatu persoalan, dan kemampuannya

menyesuaikan diri dalam berbagai situasi.24

Sedangkan menururt kamus psikologi kata “spirit” dapat diartikan

”kekuatan, tenaga, semangat, vitalitas, energi, moral atau motivasi”, sedangkan

“spiritual” artinya “berkaitan dengan ruh, semangat atau jiwa, religious yang

berkaitan dengan agama, keimanan, kesalehan, menyangkut nilai-nilai

transendental”.

Menurut Ary Ginanjar Agustian bahwa kecerdasan spiritual (SQ) yaitu

kemampuan untuk memberi makna ibadah pada setiap perilaku dan kegiatan

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

seutuhnya dan memiliki pola pemikiran tauhid serta berprinsip hanya karena

Allah.25 Sedangkan kecerdasan spiritual menurut Marshall Sinetar yang dikutip

Sudiman Tebba, ialah pemikiran yang terilhami, kecerdasan ini diilhami oleh

24 Chaplin, J.P. Kamus Lengkap Psikologi. ( Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004), h. 253
25Ary Ginanjar Agustian, Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi dan Spiritual

ESQ, (Jakarta: Arga, 2006), h.57.
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dorongan dan efektivitas, keberadaan atau hidup keilahian yang mempersatukan

kita sebagai bagiannya.26

Dalam terminologi Islam, dapat dikatakan bahwa SQ adalah kecerdasan

yang bertumpuk pada qalb. Qalb inilah yang sebenarnya merupakan pusat kendali

semua gerak anggota tubuh manusia. Ia adalah raja bagi semua anggota tubuh

yang lain. Semua aktivitas manusia berada di bawah kendalinya. Jika qalb ini

sudah baik, maka gerak dan aktivitas anggota tubuh yang lain akan baik pula.

Demikian juga sebaliknya.27

Pandangan tersebut dapat di benarkan, karena kecerdasan spiritual

merupakan kemampuan pemikiran yang amat tinggi, yang memungkinkan

menghasilkan petunjuk moral yang kuat, sehingga berakibat timbulnya

kemampuan membedakan antara yang salah (tidak bermakna) dengan yang

benar/bermakna ibadah. Pemikiran ini secara substansial sejalan dengan

pandangan pihak lain yang menyatakan bahwa kecerdasan spiritual merupakan

kemampuan mendudukkan segala tindakan perbuatan dan hidup dalam konteks

kebermaknaan, karena secara psikologi di dalam diri manusia terdapat motivasi

untuk hidup bermakna. Kecerdasan spiritual tersebut, dari sudut pandang

psikologi memiliki fungsi dapat membangkitkan “god spot” yang ada pada otak

manusia. Pandangan ini sejalan dengan hasil penelitian Ramachandran dan

Peggyan tentang keadaan good spot. Dari penelitian ini di temukan bahwa good

26Sudirman Tebba, Kecerdasan Sufistik: Jembatan Menuju Makrifat, (Jakarta: Kencana,
2004), h. 24

27 Abdul Wahid Hasan, SQ Nabi : Aplikasi Strategi & Model Kecerdasan Spiritual (SQ)
Rasulullah di Masa Kini, (Yogyakarta : Ircisod, 2006), h. 63-64.
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spot seseorang cenderung lebih hidup ketika ia berfikir tentang hal-hal yang

bersifat spiritual berkaitan dengan nilai-nilai ketuhanan.28

2. Ciri-ciri Kecerdasan Spiritual (SQ)

Orang yang mempunyai kecerdasan spiritual, ketika menghadapi

persoalan dalam hidupnya, tidak hanya dihadapi dan dipecahkan dengan rasional

dan emosi saja, tetapi ia menghubungkannya dengan makna kehidupan secara

spiritual. Dengan demikian, langkah-langkahnya lebih matang dan bermakna

kehidupan.29.

Dalam bukunya yang berjudul ESQ, Ary Ginanjar menyatakan bahwa

setidaknya ada 7 spiritual core value (nilai dasar ESQ) yang diambil dari Asmaul

Husna yang harus di junjung tinggi sebagai bentuk pengabdian manusia kepada

sifat Allah yang terletak pada pusat orbit (God Spot) yaitu: jujur, tanggung jawab,

disiplin, kerjasama, adil, visioner, peduli.30

Menurut Toto Tasmara, pada hakikatnya orang yang cerdas spiritualnya

akan memiliki ciri sebagai berikut:

a. Bertaqwa

Taqwa berasal dari kata ”waqa” yang artinya menjaga diri.31 Takwa

merupakan bentuk pelaksanaan dari iman dan amal shaleh dalam hal memelihara

28 Abdullah Hadziq, Meta Kecerdasan Dan Kesadaran Multikultural, (Semarang:
Walisongo Press, 2012), h. 28-29

29Akhmad Muhaimin Azzet, Mengembangkan Kecerdasan Spiritual bagi Anak,
(Yogyakarta: kata Hati, 2010). h. 42.

30 Ary Ginanjar Agustian., Op. Cit, h. 90.
31Muhamad Wahyuni Nafis, Sembilan Jalan Cerdas Emosi Dan Spiritual, (Jakarta:

Hikmah, 2006), h. 225.
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hubungan dengan Tuhan. Sesuai dengan perintah Allah SWT dalam

surah at-Taubah ayat 119 sebagai berikut.

          

Terjemahnya:
Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah
kamu bersama orang-orang yang benar.32

Makna taqwa secara nyata dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok.

Pertama, tingkat terendah yaitu rasa takut terhadap hukuman Allah SWT. Pada

tingkat ini orang menjalankan ibadah kepada Allah karena takut akan ancaman

siksa neraka. Kedua, makna taqwa yang lebih berkonteks sosial. Pada tingkat ini

diartikan sebagai rasa takut akan segala akibat buruk perbuatan. Orang yang

bertaqwa dalam kategori ini yaitu orang-orang yang selalu waspada, mampu

menghitung dan mempertimbangkan baik atau buruknya perbuatan. Ketiga, rasa

takut akan kehilangan cinta Allah, rasa dekat dengan Allah dan cinta kepada

Allah. Orang yang bertaqwa pada kategori ini selalu menaati perintah Allah

dengan rasa cinta. Orang yang bertakwa harus bisa membuktikan rasa

tanggungjawabnya sebagai mahluk ciptaan Allah yaitu melaksanakan perintah

Allah dan menjauhi segala larangan-Nya dengan semangat mengharap ridho Allah

SWT.

b. Memiliki kualitas sabar

Sabar adalah kemampuan untuk dapat menyelesaikan kekusutan hati dan

menyerah diri kepada Allah dengan penuh kepercayaan menghilangkan segala

32 Kementerian Agama RI, op. cit., h. 271
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keluhan dan berperang dalam hati sanubari dengan segala kegelisahan. Sabar

mempunyai tiga kategori, sebagai berikut:

1) Sabar dalam menjalankan ibadah, pada hakikatnya Allah

menciptakan mahluk di dunia ini untuk beribadah kepada Allah. Hal ini

sesuai dengan firman Allah Q.S Al-Dzariyat ayat 56:

          
Terjemahnya:

“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka
mengabdi kepada-Ku”.33

Sabar dalam menjalankan ibadah yaitu sabar dalam melaksanakan

kewajiban-kewajiban karena Allah.

2) Sabar dalam meninggalkan maksiat

Sabar dalam meninggalkan maksiat yaitu sabar dalam menahan diri dari

nafsu syahwat. Selain itu orang harus sabar bila diganggu oleh seseorang

dengan perbuatan ataupun perkataan yang menyakitkan. Dewasa ini

banyak sekali godaan-godaan seperti pergaulan bebas, narkoba, tawuran

yang kerap memacu emosi diri. Oleh karena itu sabar dalam hal ini yaitu

dengan meninggalkan dan menjauhi kemaksiatan tersebut. Sehingga

terwujud iman yang kokoh.

3) Sabar dalam menghadapi cobaan

Sabar dalam menghadapi cobaan yaitu memiliki ketabahan dan daya

yang sangat kuat dalam menerima beban, ujian dan tantangan. Mereka

33 Ibid, h. 756
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yang sabar menerima cobaan adalah orang yang menetapkan harapan

untuk memperoleh ridho Allah.

Dengan hati yang lapang dan antusias ia merasakan penderitaan dengan

senyuman. Kepedihan hanyalah sebuah selingan dari sebuah perjalanan.

Karena itulah Allah memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang

tabah.

c. Jujur

Salah satu dimensi kecerdasan spiritual terletak pada nilai kejujuran yang

merupakan mahkota kepribadian orang-orang yang mulia. Kejujuran adalah

komponen ruhani yang memantulkan berbagai sikap terpuji. Orang yang jujur

yakni orang yang berani menyatakan sikap secara transparan, terbebas dari segala

kepalsuan dan penipuan.34 Jujur dalam hal ini ada tiga macam :

1) Jujur pada diri sendiri

Jujur pada diri sendiri mempunyai arti kesungguhan yang amat sangat

untuk meningkatkan dan mengembangkan misi terhadap bentuk

keberadaannya. Orang yang jujur pada diri sendiri akan menampakkan

dirinya yang sejati, apa adanya, lurus, bersih dan otentik. Orang yang

jujur tidak hanya sekadar mengungkapkan keberadaannya tetapi juga

bertanggung jawab atas seluruh ucapan dan perbuatannya.

2) Jujur terhadap orang lain.

Jujur terhadap orang lain tidak hanya sekedar berkata dan berbuat benar,

namun berusaha memberikan manfaat yang sebesar besarnya. Dalam hal

34Toto Tasmara, Kecerdasan Ruhaniyah (transcendentintelligence), Membentuk
Kepribadian  yang Bertanggung Jawab, Professional dan Berakhlak, (Jakarta: Gema Insani Press,
2001), h.189-190.
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ini orang yang jujur terhadap orang lain memiliki sikap empati yang

sangat kuat sehingga ia mampu merasakan dan memahami orang lain.

3) Jujur terhadap Allah.

Jujur terhadap Allah yaitu berbuat dan memberikan segalagalanya atau

beribadah hanya untuk Allah. Hal ini sebagaimana di dalam do‟a iftitah

seluruh umat Islam menyatakan ikrarnya yaitu sesungguhnya shalat,

pengorbanan hidup dan mati hanya diabdikan hanya kepada Allah. Orang

yang jujur terhadap Allah mempunyai keyakinan bahwa hidupnya

tidaklah sendirian karena Allah selalu melihat dan menyertai dirinya.

d. Memiliki empati.

Empati adalah kemampuan seseorang untuk memahami orang lain,

merasakan rintihan dan mendengarkan debar jantungnya.  Dengan kata lain

empati merupakan kemampuan untuk memahami persfektif orang lain,

menumbuhkan hubungan saling percaya dan menyelaraskan diri dengan

bermacam-macam orang.

e. Berjiwa besar.

Jiwa besar adalah keberanian untuk memaafkan dan sekaligus melupakan

kesalahan yang pernah dilakukan oleh orang lain.35 Orang yang cerdas

spiritualnya adalah orang yang mampu memaafkan orang lain, karena menyadari

bahwa sikap pemberian maaf bukan saja bukti kesalehan melainkan salah satu

bentuk tanggungjawab hidupnya. Dengan memiliki sikap pemaaf akan

35ibid., h. 36.
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memudahkan dirinya beradaptasi dengan orang lain untuk membangun kualitas

moral yang lebih baik.

f. Adil

Adil memiliki arti meletakkan sesuatu pada tempatnya. Menurut istilah

adil adalah menegaskan sesuatu kebenaran terhadap sebuah masalah atau

beberapa masalah untuk mencari solusi berdasarkan ketentuan dalam agama.Jadi,

keadilan ialah suatu perbuatan yang berusaha meletakkan sesuatu pada tempatnya

atau lawan dari zalim.

Sikap adil inilah yang kemudian  harus ditanamkan pada anak khususnya

bagi anak remaja agar kemudian  menjadi bekal bagi mereka dalam menempuh

kerasnya kehidupan, sikap adil merupakan hal yang perlu dimiliki bagi setiap

manusia agar ketika mereka menjadi seorang pemimpim mampu mengemban

tugasnya dengan penuh amanah tanpa membeda-bedakan manusia.

g. Toleran

Hampir genap tujuh dasawarsa merdeka, bangsa ini masih dihadapkan

pada sejumlah pekerjaan rumah. Salah satu yang tampaknya menyita banyak

perhatian adalah yang berkaitan dengan masalah keanekaragaman baik suku,

agama, ras, dan budaya. Keanekaragaman yang di satu sisi sebenarnya dapat

menjadi suatu potensi yang sangat luar biasa, di sisi lain ternyata dapat menjadi

ancaman yang serius bagi bangsa ini.

Adanya perbedaan adalah suatu kenyataan hidup yang tidak dapat

dihindari. Kita dapat menemukannya dalam banyak hal, mulai dari aspek fisik

(usia, jenis kelamin, dsb), ekonomi (pendapatan), hingga aspek sosial politik
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(suku, partai, dsb). Oleh karenanya, menjadi hal yang wajar jika perbedaan

ditanggapi dengan sikap toleran. Toleransi dapat dilakukan lewat sikap

menghormati dan menghargai adanya perbedaan. Sikap tersebut jauh lebih

menguntungkan untuk kepentingan bangsa ini dibandingkan bersikap sebaliknya.

Sikap toleran merupakan hal yang menjadi dasar bagi setiap manusia

khususnya bagi anak remaja, dengan bersikap toleran berarti remaja akan mampu

mengahargai setiap perbedaan baik dari perbedaan pendapat hingga pada

perbedaan agama.

Sikap memaafkan dan berjiwa besar dapat memberikan kekuatan

tersendiri dalam menjalani kehidupan. Sikap memaafkan membuat terbukanya

cakrawala yang lebih luas dan tidak ada sekat-sekat psikologis yang menghambat

interaksi dengan orang lain. Bahkan mendorong untuk bersama-sama melakukan

perbaikan. Dari sejumlah indikator di atas tidak semua bisa dijadikan sebagai

standar untuk usia anak. Namun setidaknya penulis dapat mengambil beberapa

sikap yang bisa dijadikan acuan standar cerdas secara spiritual untuk anak di

antaranya kesadaran merasa diawasi,  ikhlas, jujur, peduli, serta sabar.

Analogi dengan pernyataan tersebut, demikan juga orang tua yang tinggi

SQ-nya cenderung menjadi pendidik yang penuh dengan pengabdian, yaitu

seseorang yang bertanggung jawab untuk membawakan visi dan nilai yang lebih

tinggi kepada anak-anaknya. Dengan kata lain ia mampu memberikan inspirasi,

membantu dan memberi motivasi untuk kesuksesan anak-anaknya serta ia mampu

memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya.
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3. Fungsi Kecerdasan Spiritual(SQ)

a. Spiritual Quotient (SQ) memfungsikan Berpikir Unitif

Dalam diri manusia terdapat tiga saraf yang mempengaruhi kinerja

dirinya dalam berfikir. Ada pengorganisasian saraf yang memungkinkan manusia

untuk berfikir logis, rasional, dan kuat asas yang sering disebut IQ. Jenis lain yang

memungkinkan manusia untuk berfikir asosiatif yang terbentuk oleh kebiasaan

dan membuat manusia mampu mengenali pola-pola emosi disebut EQ. Sedangkan

jenis ketiga adalah SQ yang memungkinkan manusia untuk berfikir kreatif,

berwawasan luas, membuat dan bahkan mengubah aturan. Keberadaan SQ mampu

membuat manusia untuk menata kembali dan mentransformasikan dua jenis

pemikiran yang sebelumnya (IQ dan EQ).36

Zohar berpendapat bahwa pengenalan diri dan terutama kesadaran diri

adalah kesadaran internal otak. Terbentuknya kesadaran sejati manusia merupakan

hasil dari proses yang berlangsung di dalam otak manusia tanpa mendapat

pengaruh dari luar, termasuk panca indera dan dunia luar. Oleh karena itu,

spiritual intelligent adalah ultimate intelligent. Para ahli otak menemukan bahwa

kecerdasan spiritual berakar kuat dalam otak manusia. Hal ini menunjukkan

bahwa manusia tidak hanya berpotensi pada kekuatan rasional dan emosional,

sebagaimana yang telah dikonsepkan oleh William Stern dan Daniel Goleman,

melainkan juga termaktub potensi spiritual dalam dirinya, tepatnya dalam

otaknya.37

36Danah Zohar dan Ian Marshall, Manfaat Kecerdasan Spiritual dalam Berpikir Integratif
dan Holistik untuk Memaknai Kehidupan, (Bandung: Mizan, 2002), h. 35.

37Taufiq Pasiak, Revolusi IQ/EQ/SQ: Antara Neurosains dan Al- Qur‟an, (Bandung, Mizan
Media Utama, Cet. IV, 2004), h. 27
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Otak manusia bekerja melalui “jalur” dan urut-urutan sebagai berikut :

mula-mula otak rasional yang dipakai (di sini panca indera berperan penting). Bila

otak pertama menemui jalan buntu untuk menyelesaikan masalah, tugas akan

diambil alih oleh otak intuitif. Dan jika otak kedua (intuitif) masih gagal, maka

Tuhan akan bermurah hati memberi informasi yang akurat melalui otak spiritual.38

Kecerdasan unitif adalah fungsi intrinsik otak manusia. Menurut Danah

Zohar kecerdasan unitif dapat disebut sebagai kecerdasan spiritual yang

merupakan bawaan lahiriah manusia. Artinya kecerdasan itu akan tetap ada

sekalipun kecerdasan linear atau asosiatif tidak berkembang.39 Pola dan aturan

perilaku dengan jenis berfikir unitif. Kegiatan berbahasa merupakan pekerjaan

otak yang tertinggi dan tercanggih yang membedakan manusia dengan makhluk

yang lain.

b. Mengaktifkan “God Spot” pada otak

Berdasarkan penelitian, manusia memiliki organ di kepalanya yang

dinamakan lobus temporal yang menjadi tempat beradanya “God Spot” dan

menjadi salah satu bagian dari otak manusia. Penelitian yang dilakukan oleh

Ramachandran V.S. Wolf Singer dan Michel persinger menunjukkan adanya

gejala peningkatan aktifitas lobus temporal ketika dihubungkan dengan nasehat-

nasehat religius atau bersifat spiritual dan itu sudah ada semenjak manusia itu

lahir ke bumi. Pusat spiritual inilah yang disebut “God Spot”. God Spot menjadi

lebih hidup ketika ia berfikir tentang sesuatu yang bersifat religius atau berkaitan

38 Ibid., h. 28-29
39 Ibid., h. 274-275
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dengan Tuhan. Ia dapat memberi arti hidup dan menjadi sumber inspirasi bagi

manusia untuk mengabdi dan berkorban.40

Penemuan “God Spot” pada otak manusia membuktikan bahwa manusia

senantiasa mencari nilai-nilai mulia (spiritualitas). Manusia adalah makhluk

spiritual yang senantiasa merasa bahagia ketika spiritualitasnya terpenuhi.

Penemuan “God Spot” pada otak manusia lebih meyakinkan pendapat ini karena

manusia akan senantiasa mencari Tuhan-nya, yaitu melalui sifat-sifat Tuhan yang

selalu diidam-idamkan manusia. Fungsi “God Spot” yaitu untuk mendorong dan

menuntun manusia untuk terus mencari makna hidup. Seseorang akan merasa

bermakna spiritual ketika ia berkata jujur, mengasihi, menolong, adil, sabar, dan

bersikap serta bertingkah laku mulia. menurut Ary Ginanjar Agustian, untuk

menghadirkan “God Spot” pada otak, maka terlebih dahulu manusia harus

membuang faktor-faktor yang menutup fitrah “God Spot” yang tanpa disadari

mengakibatkan manusia memiliki kecerdasan hati yang rendah.41 Faktor-faktor

tersebut adalah :

1) Prasangka

Prasangka dapat dibedakan menjadi dua bagian yakni prasangka baik

(positif) dan prasangka buruk (negatif) yang juga akan melahirkan tindakan yang

positif dan negatif. Hindari berprasangka buruk, upayakan berprasangka baik

kepada orang lain sebagaimana firman-firman Allah.

40Ary Ginanjar Agustian., op. cit., h. 86.
41 Ibid, h. 99
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Terjemahnya:
Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka
(kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah
mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama
lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya
yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan
bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi
Maha Penyayang. (Q.S Al-Hujorat :12)42

2) Prinsip hidup

Berprinsip hidup haruslah selalu berpijak pada ajaran Allah sebagaimana

firman-Nya dalam surat Al-Ankabut ayat 41 :

                     
          

Terjemahnya;

Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain
Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. dan Sesungguhnya
rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba kalau mereka
mengetahui.43

Berbagai prinsip hidup menghasilkan berbagai tindakan manusia yang

beragam sesuai dengan prinsip hidup yang dianut dan diyakini. Prinsip-prinsip

hidup yang tidak didasarkan fitrah biasanya berakhir dengan kegagalan batiniah

yang bermuara pada kesengsaraan dan bahkan kehancuran.

42Kementerian Agama Republik Indonesia., op. cit, h. 745
43 Ibid., h. 565
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3) Pengalaman

Bebaskanlah hidup dari pengalaman-pengalaman yang membelenggu

pikiran, berpikirlah merdeka. Pengalaman hidup dan lingkungan akan sangat

mempengaruhi cara berfikir seseorang yang berakibat pada terciptanya sosok

manusia dari hasil pembentukan lingkungan sosialnya. Jika lingkungannya baik,

maka akan terbentuk (pemikiran) manusia yang baik dan sebaliknya. Pengalaman-

pengalaman atau kejadian-kejadian yang dialami manusia (baik yang positif

maupun negatif) sangat berperan dalam membentuk suatu paradigma dalam

pemikirannya. Apabila pemikiran (paradigma) manusia tersebut dijadikan “kaca

mata” dan sebuah tolok ukur bagi dirinya sendiri serta menilai lingkungannya

hanya akan berakibat kerugian bagi dirinya maupun orang lain.44 Oleh karenanya,

untuk melindungi dirinya dari pengaruh pengalaman hidup, manusia harus

memiliki prinsip hidup yang benar.

4) Kepentingan dan prioritas

Dengarlah suara hati, peganglah prinsip “karena Allah”, berfikirlah

melingkar, sebelum menentukan kepentingan dan prioritas. Kepentingan tidak

sama dengan prioritas. Kepentingan cenderung bersifat mikro (diri sendiri),

sedangkan prioritas bersifat makro (universal), yaitu mengarahkan kita untuk

melaksanakan hal yang tepat. Dengan demikian, prioritas menjadi sebuah yang

esensial sekaligus menjawab permasalahan sumber-sumber yang tidak mencukupi

manusia serta materi yang sangat terbatas. Prioritas berasal dari prinsip, suara hati,

44 Ary Ginanjar Agustian., op. cit.,  h. 31
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kepentingan, dan kebijaksanaan. Sebuah prinsip akan melahirkan kepentingan,

dan kepentingan akan menentukan prioritas mana yang akan didahulukan.

5) Sudut pandang

Lihatlah semua sudut pandang secara bijaksana berdasarkan suara-suara

hati yang bersumber dari asmaul husna. Jangan melihat sesuatu dari satu sudut

pandang saja dan kemudian dengan mudah mengambil satu kesimpulan. Karena

hanya dengan melihat satu sudut pandang saja akan mengakibatkan hal-hal

negatif.

6) Pembanding

Periksa pikiran anda terlebih dahulu sebelum menilai segala sesuatu.

Jangan melihat sesuatu karena pikiran anda, tetapi lihatlah sesuatu karena apa

adanya. Pengaruh pembanding yaitu untuk membanding-bandingkan segala

sesuatu dengan persepsi pribadi. Membandingkan penghasilanya sendiri dengan

orang lain. Ini menutupi suara hati untuk bersyukur.

7) Literatur.

Ingatlah bahwa segala ilmu pengetahuan adalah bersumber dari Allah

SWT. Literatur sangat dapat mempengaruhi proses berfikir manusia yang pada

akhirnya akan menentukan pemilihan dan pengambilan sikap dan tindakan dalam

hidup. Untuk membersihkan belenggu-belenggu yang menutupi fitrah “God Spot”

dalam dirinya, maka manusia harus berusaha membuka belenggu hati tersebut

dengan membersihkan niat dan mensucikan hati. Hal itu dapat dilaksanakan

dengan berikhtiar dalam melakukan segala hal karena Allah semata sebagai usaha

preventif agar suhu “God Spot” tetap stabil. Dengan tawakkal dan berusaha maka
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hati akan tetap utuh. Ridho dalam bekerja akan menjadikan jiwa menjadi bersih.

Dan terakhir dengan merasa melihat Allah atau merasa dilihat Allah, dan

senantiasa mendekatkan diri pada sifat-sifatNya.

C. Penelitian Relevan

Telaah pustaka sering disebut kerangka teoritik yang mengemukakan teori-

teori yang relevan dengan masalah penelitian. Skripsi ini bukanlah skripsi pertama

yang membahas mengenai pengembangan kecerdasan spiritual anak. Sebelumnya

telah ada beberapa yang telah meneliti dengan judul yang hampir sama dalam

pembahasannya. Adapun referensi tinjauan pustaka yang penulis lakukan sebagai

sumber penelitian ini, antara lain:

1. Buku yang berjudul “Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi dan

Spiritual (ESQ) Berdasarkan 6 Rukun Iman dan 5 Rukun Islam” yang

ditulis oleh Ary Ginanjar Agustian. Penulis buku mengungkapkan bahwa

bukunya adalah sebuah buku yang menjelaskan tentang metode

mengembangkan ESQ sebagaimana diungkapkan:

“Sesuatu yang mengejutkan, bahwa ternyata Rukun Islam tidak hanya
berfungsi sebagai tuntunan ritual dalam beragama seperti yang selama ini
kita kenal secara umum, tetapi juga merupakan metode “pengasahan” atau
pelatihan ESQ yang telah dipahami dalam Rukun Iman. Mulai dari
syahadat yang berfungsi sebagai “mission statemen”, sholat berfungsi
sebagai “character building”, puasa sebagai “self controling”, serta zakat
dan haji yang berfungsi untuk meningkatkan “social intelligence” atau
kecerdasan sosial”.45

2. Skripsi yang disusun oleh Turipto (2010) dengan judul “Peran Guru dan

Orang Tua dalam Membina Kecerdassan Spiritual Anak di RA Perwanida

45 Ary Ginanjar Agustian, Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi dan Spiritual
(ESQ) Berdasarkan 6Rukun Iman dan 5 Rukun Islam, (Jakarta : Arga, 2006).
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kalilunjar Kecamatan Bajarmangu Banjarnegara“.46 Dalam skripsi tersebut

mempunyai kesamaan dengan yang penulis teliti yakni membangun serta

mengembangkan kecerdasan religius pada anak, dan yang

membedakannya yaitu terletak pada peran yang dilakukan oleh guru dan

orang tua dalam membina kecerdasan spiritual pada anak usia dini,

sedangkan yang penulis teliti lebih menekankan pada mengembangkan

kecerdasan spiritual yang hanya dilakukan oleh orang tua.

3. Maesaroh Skripsi yang berjudul Konsep Pendidikan Spiritual bagi Anak

Menurut Al Ghazali, hasil penelitian menunjukan bahwa dalam pandangan

Islam, pendidikan yang sejati yaitu pendidikann spiritual, dengan adanya

pendidikan ini manusia akan dapat terkendali oleh spiritual yang

bersumber dari hati sehingga dapat mengarah pada fitrah ilahiyyah

(potensi beragama), sehingga akan mencapai derajat insan kamil dan dapat

mencapai tujuan hidupnya yaitu mendapat kebahagian di dunia maupun di

akhirat. Sebagaimana menurut konsep Al Ghazali tentang pendidikan,

bahwa pendidikan yang baik adalah suatu proses memanusiakan nanusia

dari sejak kejadiannya sampai akhir hayatnya atau bimbingan yang

merupakan jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dengan

demikian, adanya pendidikan spiritual maka akan tercipta generasi-

generasi shaleh yang mempunyai visi dan misi dalam hidupnya. Menurut

Al Ghazali, untuk membangun kekuatan spiritual pada anak sangat

46 Tripto dengan judul “ Peran Guru dan Orang Tua dalam Membina Kecerdasan Spiritual
Anak di RA Perwanida Kalilunjar Kecamatan Bajarmangu Banjarnegara”, Skripsi, Banjarnegara,
IAIN, 2010.
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ditentukan oleh keluarga terutama dari pihak ayah dan ibu yaitu melalui

keteladanan. Sedangkan anak yang dimaksud di sini mulai sejak lahir

sampai memasuki usia tamyis,  yaitu dapat membedakan sesuatu yangg

benar dan yang salah. Sedankan ciri-ciri anak yang mempunyai spiritual

tinggi yaitu akan terpancar dari akhlak maupun perilaku anak dalam

kehidupannya yang berhubungan dengan Allah SWT.47

Dari uraian diatas dapat disimpulkan belum ada penelitian yang secara

spesifik meneliti masalah sebagaimana masalah dalam penelitian ini yang

memprioritaskan peran orang tua dalam pengembangan kecerdasan spiritual anak

remaja.

47 Maesaro dengan judul “Konsep Pendidikan Spiritual bagi Anak Menurut Al Ghazali”,
Skripsi, Semarang, IAIN, 2011.


