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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. SHALAT 

1. Pengertian Shalat 

Dalam mendefinisikan tentang arti kata shalat, Imam Rafi’i mendefinisikan 

bahwa shalat dari segi bahasa berarti do’a, dan menurut istilah syara’ berarti ucapan 

dan pekerjaan yang dimulai dengan takbir, dan diakhiri/ditutup denngan salam, 

dengan syarat tertentu.
1
 

Kemudian shalat diartikan sebagai suatu ibadah yang meliputi ucapan dan 

peragaan tubuh yang khusus, dimulai dengan takbir dan di akhiri dengan salam 

(taslim). Dari pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud 

dengan shalat adalah suatu pekerjaan yang diniati ibadah dengan berdasarkan syarat-

syarat yang telah ditentukan yang dimulai dengan takbiratul ikhram dan diakhiri 

dengan salam. 

Shalat menghubungkan seorang hamba kepada penciptanya, dan shalat 

merupakan menifestasi penghambaan dan kebutuhan diri kepada Allah SWT.Dari sini 

maka, shalat dapat menjadi media permohonan, pertolongan dalam menyingkirkan 

segala bentuk kesulitan yang ditemui manusia dalam perjalanan hidupnya.
2
 

                                                           
1
Syekh Syamsidin abu Abdillah, Terjemah Fathul Mu‟in (Surabaya: Al-Hidayah, 1996), 

h. 47 
2
Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh Ibadah, (Jakarta: 

Amzah, 2009), h. 145 
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Di samping shalat wajib yang harus dikerjakan, baik dalam keadaan dan 

kondidi apapun, diwaktu sehat maupun sakit, hal itu tidak boleh ditinggalkan, 

meskipun dengan kesanggupan yang ada dalam menunaikannya, maka disyariatkan 

pula menunaikan shalat sunah sebagai nilai tambah dari shalat wajib. 

2. Pengertian Sholat Dhuha 

Pengertian Shalat Dhuha Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia yang 

dimaksud dengan waktu dhuha adalah waktu menjelang tengah hari (kurang lebih 

pukul 10.00). Sedangkan menurut Ubaid Ibnu Abdillah, yang dimaksud dengan shalat 

dhuha adalah shalat sunnah yang dikerjakan ketika pagi hari pada saat matahari 

sedang naik. 

Mengenai waktu shalat dhuha Ubaid Ibnu Abdillah memaparkan yaitu disaat 

ketika matahari sudah naik dimulai saat matahari naik kira-kira sepenggalah atau 

kira-kira setinggi 7 hasta dan berakhir di saat matahari lingsir (selitar pukul 07.00 

sampai masuk waktu dhuhur), akan tetapi disunnahkan melaksanakannya di waktu 

yang agak akhir yaitu di saat matahari agak tinggi dan panas terik.
3
 

Hal ini berdasarkan hadits Nabi SAW yang artinya :

 
                                                           

3
Ubaid Ibnu Abdillah, Keutamaan dan Keistimewaan; Shalat Tahajud, Shalat Hajat, 

Shalat Istikharah, Shalat Dhuha (Surabaya: Pustaka Media, 1996), h. 127 
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Artinya : “Rasulullah Shallallahu „alaihi wa sallam keluar menuju orang-

orang dimasjid Quba‟ dimana mereka sedang melaksanakan shalat. Maka 

Beliau Shallallahu „alaihi wasallam bersabda, “Shalat Awwabin dilakukan 

disaat anak-anak unta telah kepanasan” (HR. Muslim). 

Senada dengan hadits tersebut dalam kitab fiqih syafi’iyah disebutkan, bahwa 

shalat awwabin (dhuha) ialah ketika telah hangat cahaya matahari. Setelah kita 

mengetahui pengertian dari waktu dhuha, maka dapat disimpulkan bahwa yang 

dimaksud dengan shalat dhuha adalah shalat sunat pada pagi hari (kira-kira pukul 

09.00) sebanyak 2-8 rakaat.
4
  Menurut Abdul Manan shalat dhuha adalah shalat yang 

dikerjakan ketika matahari sedang naik, kurang lebih setinggi 7 hasta (pukul 07.00 ) 

sampai dengan kurang lebih pukul 11.00 siang tentang pelaksanaan shalat dhuha 

berdasarkan pada firman Allah SWT yang berbunyi :

           

Artinya : “Sesungguhnya Kami menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih 

bersama dia (Daud) diwaktu petang dan pagi”(Q.S. Shaad/38 :18).
5
 

 

a. Bilangan dalam rakaat 

Bilangan Rakaat dalam Shalat Dhuha Mengenai jumlah rakaat shalat dhuha, 

minimal adalah dua rakaat dan paling banyak adalah dua belas rakaat. Di dalam 

                                                           
4
 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai 

Pustaka, 1990) h. 79 
5
 Mujamma’ Al Malik Fahd Li Thiba’at Al Mush-haf Asy-Syarif, Al-Qur‟an dan Terjemahan 

(Madinah Munawwaroh: KSA, 2005), h. 735 
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Fathul Baari al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah telah membawa sebuah riwayat 

seperti dibawah : 

 

Artinya : “Dalam riwayat al-Thabarani daripada hadis Abu Darda‟ secara 

marfu‟ disebutkan: Barangsiapa solat Dhuha dua rakaat, maka tidak ditulis 

sebagai orang-orang lalai, barangsiapa solat Dhuha empat rakaat maka 

ditulis sebagai orang-orang yang bertaubat, barangsiapa solat Dhuha enam 

rakaat, maka dicukupkan untuknya pada hari itu, barangsiapa solat Dhuha 

delapan rakaat, maka ditulis dalam golongan ahli Ibadah, dan barangsiapa 

solat Dhuha dua belas rakaat maka dibangunkan untuknya rumah di 

syurga.” 

 

b. Tata Cara Shalat Dhuha  

Dalam pelaksanaan shalat dhuha terdapat beberapa kaifiyah (tata cara) dalam 

melaksanakannya. Tata cara dalam melaksanakan shalat dhuha adalah sama seperti 

mengerjakan shalat-shalat biasa, yaitu setelah berwudlu dengan sempurna, lalu berdiri 

dengan tegak di tempat yang suci, menghadap kiblat kemudian niat dalam hati. 

adapun beberapa cara pelaksanaan shalat dhuha yang antara lain sebagai berikut : 

 Niat Shalat Dhuha Adapun lafadznya niat dalam mengerjakan shalat dhuha 

adalah sebagai berikut : 
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Artinya : “Saya shalat dhuha dua rakaat karena Allah”.
6
 

b) Membaca doa iftitah. Membaca surat Al-Fatihah  

c) Membaca salah satu surat dari Al-Qur’an sesudah membaca surat Al Fatihah. 

Sedang mengenai bacaan-bacaannya pada rakaat pertama setelah membaca Al-

Fatihah adalah surat Asy-Syams dan pada rakaat keduanya adalah AdhDhuha.  

d) Setelah membaca surat dari Al-Qur’an, kemudian melakukan rukuk.  

e) Selesai melakukan rukuk, berdiri kembali dengan tegak (i’tidal). Setelah i’tidal 

kemudian melakukan sujud tersungkur ke bumi dengan meletakkan dahi ke bumi. 

f) Setelah melakukan sujud, kemudian duduk diantara dua sujud  

g) Sujud kedua   

h) Duduk tasyahud akhir. Setelah kita berdiri dan melaksanakan rakaat kedua ini, 

setelah menyelesaikan sujud kedua kemudian duduk kembali, yaitu melakukan duduk 

tasyahud akhir. 

i) Dan kemudian diakhiri dengan mengucap salam. 

j) Selesai melaksanakan shalat dhuha, kemudian membaca doa : 

                                                           
6
Abdul Manan, Rahasia Shalat Sunnat ; Bimbingan Lengkap dan Praktis (Bandung: Pustaka 

Hidayah, 2002) h.71 



20 
 

Artinya : “Yaa Allah Tuhanku, bahwasannya waktu dhuha ini milik Engkau 

dan dan kebagusan (kemewahan) itu milik Engkau, dan keindahan ini milik 

Engkau, dan kekuatan itu miilik Engkau. Dan kekuasaan itu milik Engkau, 

dan pemeliharaan itu milik Engkau, Yaa Allah tuhanku jika keadaan rizqiku 

di langit, maka turunkanlah, dan jika adanya di dalam bumi maka 

keluarkanlah, dan jika ia sulit gampangkanlah, dan jika ia haram, sucikanlah, 

dan jika jauh dekatkanlah. Sesungguhnya engkau Maha Kuasa atas segala 

sesuatu dengan hak (bekal) dhuha Engkau, kebagusan Engkau, keindahan 

Engkau, kekuatan Engkau, kekuasaan Engkau dan pemeliharaan Engkau, 

berilah aku apa yang engkau berikan kepada hamba-hamba Engkau yang 

shalih”.  

c. Keutamaan Shalat Dhuha 

Shalat dhuha sebagai shalat sunnah memiliki banyak sekali faedah keutamaannya. 

Sehingga sangatlah baik apabila shalat ini dilaksanakan secara istiqomah yakni 

dengan membiasakan setiap hari dalam melaksanakannya.Dalam hadit Nabi SAW 

telah banyak disinggung tentang manfaat serta keutamaannya. 

Keutamaan-keutamaan shalat dhuha yang bisa diperoleh menurut Abdul 

Manan adalah berdasar pada hadits yang diriwayatkan dari rasulullah SAW yang 

berbunyi:  
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Artinya : “Tuhanmu Yang Maha Tinggi terlah berseru ; Hai anak Adam, 

shalatlah empat rakaat bagi Aku dari awal siang. Maka Aku akan cukupkan 

engkau di akhir siang itu”.
7
 (HR. Ahmad dan Abu Dawud) 

Keutamaan nya sebagai berikut : 

a. Dimudahkan oleh Allah dalam mencari rezeki 

b. Menuai keberkahan pada waktu pagi 

c. Waktu yang baik untuk berdoa 

d. Orang yang melaksanakan shalat dhuha mendapat pahala “sebesar ibadah 

umrah” 

e. Shalat dhuha membuat orang yang melaksanakan meraih keuntungan 

(ghanimah) dengan cepat 

f. Dijauhkan dari siksa api neraka pada hari pembalasan nanti 

g. Menggugurkan dosa-dosa walaupun sebanyak buih lautan 

h. Diberi ganjaran oleh Allah berupa rumah indah yang terbuat dari emas kelak 

di akhirat  

i. Shalatnya orang-orang yang kembali kepada Allah SWT
8
 

 

d. Manfaat Shalat Dhuha 

Banyak sekali manfaat yang bisa dirasakan ketika kita senantiasa melakukan 

Shalat Dhuha diantarannya manfaat dari shalat dhuha ialah : 

a.   Untuk kesehatan jasmani 

Salah satu upaya menjaga tubuh agar tetap bugar dan sehat adalah dengan 

membiasakan Shalat Dhuha. Hal ini bisa dilihat dari beberapa alasan: 

1. Waktu pelaksanaan Shalat Dhuha yang kondusif untuk kesehatan 

Shalat dhuha dikerjakan ketika matahari mulai menmpakkan sinarnya, sinar 

matahari pagi amat baik untuk kesehatan, apalagi dikondusifkan dengan udara yang 

masih segar. 

                                                           
7
 Ibid. h.68 

8
Huriyah huwaida, Penuntun Mengerjakan Shalat Dhuha, (Jakarta : Qultum Media, 2017), h. 

29 
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2. Manfaat wudhu Sebelum Shalat Dhuha 

Syariat berwudhu sebelum Shalat sangat bermanfaat bagi kesehatan jasmani dan 

rohani, karena wudhu menimbulkan kita agar selalu bersih, perintah wudhu jelas 

dalam firman Allah SWT al-Maidah : 6 

              

               

             

                   

        



Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan 

shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah 

kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu 

junub Maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali 

dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak 

memperoleh air, Maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); 

sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak 

menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan 

nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.” (Q.S Al-Maidah : 6) 
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3. Mukjizat gerakan Shalat untuk kesehatan. 

Ali Saboe, seorang profesor medis, menjelaskan bila ditinjau dari segi 

kesehatan, setiap gerakan, sikap, serta setiap perubahan dalam gerak tubuh seseorang. 

Vanshreber mengatakan, gerakan shalat menurut agama islamadalah suatu cara untuk 

memperoleh kesehatan dalam arti yang seluasluasnya dan dapat dibuktikan secara 

ilmiah. 

b.  Selalu optimis dan jauh dari rasa takut serta keluh kesah16 

Pada dasarnya watak dan tabiat manusia tergambar dalam firman Allah SWT 

:Al-Ma’arij: 19-23. : 

         

          

 

Artinya : Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. 

apabila ia ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah,dan apabila ia mendapat 

kebaikan ia Amat kikir, kecuali orang-orang yang mengerjakan shalat, yang 

mereka itu tetap mengerjakan shalatnya (Q.S. Al-Ma’arij: 19-23.) 
 

Pada ayat ini, Allah menyatakan bahwa dia mngecualikan orang-orang yang 

Shalat dari orang yang berkeluh-kesah sangat rakus dan sedikit kesabaran. Ini 

menunjukkan bahwa Shalat dhuha mengajarkan kita untuk tidak terjebak dan tidak 

hanya memberi perhatian kepada dunia saja, karena dengan Shalat Dhuha kita telah 

menggunakan wkatu dengan baik dan proporsional. 
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c.  Hidup penuh dengan kebahagiaan dan ketenangan 

Shalat pada umumnya, termasuk Shalat Dhuha, merupakan pelipur jiwa. Allah 

Swt. Berfirman, “dirikanlah shalat untuk mengingat-ku.” (QS Thaahaa[20]: 13-14). 

                  

 

 

Artinya : “dan aku telah memilih kamu, Maka dengarkanlah apa yang akan 

diwahyukan (kepadamu).Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan 

(yang hak) selain Aku, Maka sembahlah aku dan dirikanlah shalat untuk 

mengingat aku.” (Q.S Thaahaa : 13-14). 
 

Shalat Dhuha yang mendatangkan kebahagiaan bagi pelakunya ini dampak 

lanjutnya juga dapat melahirkan kreativitas yang sangat berguna dan membantu 

aktivitas atau pekerjaan kita. Psikologi mutakhir, yang biasa disebut sebagai psikologi 

positif, telah menunjukkan besarnya pengaruh kebahagiaan/ketenangan terhadap 

kretivitas. Mihaly Csikszentmihalyi, seorang ahli psikologi, memperkenalkan suatu 

keadaan dalam diri manusia yang disebutnya sebagai “flow”. Bukan saja “flow” 

adalah sumber kebahagiaan, ia sekaligus adalah sumber kreativitas. Dan Shalat 

Dhuha yang khusyuk dapat menghasilkan kondisi “flow”dalam diri pelakunya. Selain 

itu, Shalat Dhuha juga bisa membuat kita sehat. Bukankah dengan tubuh yang sehat 

kita dapat bahagia dan tenang. 
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B. KECERDASAN SPIRITUAL 

1. Pengertian Kecerdasan 

Kecerdasan adalah Anugrah istimewa yang dimiliki oleh manusia. Makhluk 

lain memiliki kecerdasan yang terbatas sedangkan manusia tidak. Dalam hal ini 

manusia mampu memahami segala fenomena kehidupan secara mendalam. Dan dapat 

mengambil hikmah dan normanya, Dengan demikian manusia menjadi lebih bijak 

dan beradab karena memiliki kecerdasan. Olehkarena itu kecerdasan sangat di 

perlukan oleh manusia guna sebagai alat bantu menjalani kehidupannya di dunia. 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kecerdasanadalah perihal cerdas, 

perbuatan mencerdaskan, kesempurnaan pengembangan akal budi (seperti 

kepandaian, ketajaman, akal pikiran). Konsep Tersebut menghendaki kesempurnaan 

akal serta budi yang meliputi kepandaian dan Optimalisasi berfikir. 

2. Macam-Macam Kecerdasan 

Dalam pendidikan ada tiga kecerdasan yang dapat dikategorikan dalam 

kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual yang memiliki 

penjelasan berikut ini:  

a. Kecerdasan Intelektual  

Kecerdasan Intelektual (Intelektual Quotient) adalah kecerdasan yang di 

gunakan untuk memecahkan masalah logika atau strategis. Para pakar psikolog 

menyusun berbagai tes untuk mengukurnya, dan tes-tes ini menjadi alat memilah 
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manusia kedalam berbagai tingkat kecerdasan, yang kemudian lebih di kenal dengan 

istilah Intelektual Quotient, yang dapat menunjukkan kemampuan mereka. Dalam 

sebuah teori ini, semakin tinggi Intelektual seseorang semakin tinggi pula 

kecerdasannya. 

Dari berbagai metode yang dimaksudkan untuk mengukur kecerdasan 

intelektual (Intellegenci Quotient) adalah yang paling tenar karena merupakan tes 

terstandardisasi yang dirancang untuk mengukur kecerdasan manusia dan bukannya 

mengukur prestasi. Biasanya tes IQ ini terdiri dari serangkaian soal berjenjang 

(semakin sulit), yang masing-masing telah di standarisasikan menurut representasi 

populasi individu sehingga terbentuklah rerata IQ sebesar 100 untuk tiap tes. Ada 

beberapa tipe tes kecerdasan yang kita kenal, misalnya Cattell, Stanford-Binner dan 

Weschler, yang masing-masing memiliki kecerdasan sendiri. Secara umum disepakati 

bahwa usia mental seseorang itu masih tetap berkembang sampai umur 13, dan 

kemudian setelah itu akan melamban. 

b. Kecerdasan Emosional 

Pada pertengahan 1990, Daniel Goleman mempopulerkan penelitian dari 

banyak neurolog dan psikolog yang menunjukkan bahwa kecerdasan emosional, saya 

singkat EQ, sama pentingnya dengan kecerdasan intelektual. Kecerdasan emosional 

memberi kita rasa empaty, cinta, motivasi dan kemampuan untuk menanggapi 

kesedihan atau kegembiraan secara tepat. Sebagaimana di nyatakan oleh 

Goleman,kecerdasan emosional merupakan persyaratan dasar untuk menggunakan IQ 
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secara efektif. Jika bagian-bagian otak untuk merasa telah rusak, kita tidak dapat 

berfikir efektif. 

c. Kecerdasan Spiritual  

Pada era akhir abad ke 20 serangkaian data ilmiah terbaru yang sejauh ini 

belum banyak di bahas, menunjukkan adanya “Q” jenis ketiga. Gambaran utuh 

kecerdasan manusia dapat di lengkapi dengan perbincangan mengenai Kecerdasan 

Spiritual (Spiritual Quotient). Kecerdasan Spiritual yang di maksud adalah 

kecerdasan untuk menghadapi dan memecahkan persoalan makna dan nilai, yaitu 

kecerdasan untuk menempatkan perilaku dan hidup kita dalam konteks makna yang 

lebih luas dan kaya, kecerdasan untuk menilai bahwa tindakan atau jalan hidup 

seseorang lebih bermakna dibanding dengan yang lain. 

Kecerdasan spiritual (Spiritual Quotient) kecerdasan ini adalah kecerdasan 

yang mengangkat fungsi jiwa sebagai perangkat internal diri yang memiliki 

kemampuan dan kepekaan dalam melihat makna yang ada di balik sebuah kenyataan 

atau kejadian tertentu. Secara teknis, kecerdasan spiritual yang sangat terkait dengan 

persoalan makna dan nilai ini pertama kali digagas dan di temukan oleh Danah Zohar 

dan Ian Marshall. 

 

3. Pengertian Kecerdasan Spiritual 

Kecerdasan spiritual yang banyak dikenal dengan istilah SQ (Spiritual 

Quotient) pada saat sekarang mulai menjalar di Indonesia dengan adanya seminar, 

kajian-kajian ilmiah, diskusi serta dialog-dialog, tapi sayang keramaian diskusidiskusi 
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ini masih sebatas bisik-bisik intelektual. Tetapi dari sini, kita sudah dapat mengetahui 

beberapa pengertian yang berhubungan dengan kecerdasan spiritual (Spiritual 

Quotient). 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa kecerdasan spiritual 

adalah kecerdasan yang berkenaan dengan hati dan kepedulian antar sesama manusia, 

makhluk lain, dan alam sekitar berdasarkan keyakinan akan adanya Tuhan Yang 

Maha Esa.
9
 

Dalam kata pengantarnya, Ary Ginanjar Agustian mengomentari buku 

karangan M. Utsman Najati, kecerdasan emosional tidaklah cukup, khususnya bagi 

pengembangan kejiwaan yang berdimensi ketuhanan. Kecerdasan emosional lebih 

berpusat pada rekontruksi hubungan yang bersifat horisontal   (sosial), sementara itu 

ada  dimensi lain yang tidak kalah pentingnya bagi kehidupan manusia, yaitu 

hubungan vertikal. Kemampuan dalam membangun hubungan yang bersifat vertikal 

ini sering disebut dengan istikah kecerdasan spiritual. 

Menurut Danah Zohar dan lan Marshall, Kecerdasan Spiritual adalah 

kecerdasan untuk menghadapi persoalan makna atau value, yaitu kecerdasan untuk 

menempatkan perilaku dan hidup kita dalam konteks makna yang lebih luas dan kaya, 

                                                           
9
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Loc.Cit, h. 79 
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kecerdasan untuk menilai bahwa tindakan atau jalan hidup seseorang lebih bermakna 

dibandingkan dengan yang lain. 
10

 

Danah Zohar dan lan Marshall menyebutkan bahwa kecerdasan Spiritual (SQ) 

sebagai The Ultimate Intelgence (puncak kecerdasan). SQ adalah landasan yang 

diperlukan untuk menfungsikan IQ dan EQ secara efektif. 

Sedangkan dalam konsep ESQ, kecerdasan spiritual adalah kemampuan untuk 

memberi makna spiritual terhadap pemikiran, petilaku dan kegiatan, serta mampu 

menyinergikan IQ, EQ dan SQ secara komprehensif. 

Kecerdasan spiritual itu menurut penelitian-penelitian di bidang neurologi 

(ilrnu tentang syaraf) justru punya tempat di dalam otak, yang sebelumya oleh 

Howard Gardner menyaakan bahwa kecerdasan spiritual itu tidak punya tempat di 

dalam otak kita seperti kecerdasan yang lain. Jadi ada bagian dari otak kita dengan 

kemampuan untuk mengalami pengalamanpengalaman spiritual, untuk melihat 

Tuhan. Dalam hal ini maksudnya adalah menyadari kehadiran Tuhan di sekitar kita 

dan untuk memberi makna dalam kehidupan. Jadi ciri orang yang cerdas secara 

spiritual di antaranya adalah bisa memberi makna dalam kehidupannya.
11

 

Dengan demikian SQ berkaitan dengan unsur pusat dari bagian diri manusia 

yang paling dalam menjadi pemersatu seluruh bagian diri manusia lain. SQ adalah 

                                                           
10

Ary  Ginanjar Agustian New Edition, Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi 

dan Spiritual ESQ; Emosional Spiritual Quotient berdasarkan 6 Rukun Iman dan 5 Rukun Islam 

(Jakarta: Penerbit Arga, 2007), h. 46 
11

Ibid. 
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kecerdasan yang bertumpu pada bagian dalam diri kita yang berhubungan dengan 

kearifan di luar ego atau jiwa sadar. SQ menjadikan manusia yang benar-benar utuh 

secara intelektual, emosional dan spiritual. SQ adalah kecerdasan jiwa.Ia adalah 

kecerdasan yang dapat membantu manusia menyembuhkan dan membangun diri 

manusia secara utuh. Namun, pada zaman sekarang ini terjadi krisis spiritual karena 

kebutuhan makna tidak terpenuhi sehingga hidup manusia terasa dangkal dan hampa. 

Disebut sebagai kecerdasan spiritual, karena kecerdasan dari jenis ini 

sesungguhnya tumbuh dari fitrah manusia itu sendiri, bahwa kecerdasan jenis ini 

tidak dibentuk melalui diskursus-diskursus atau memori-memori fenomenal, tetapi 

merupakan aktualisasi dari fitrah itu sendiri.
12

 Religus sebagai spiritualitas, memiliki 

pengaruh yang cukup besar terhadap kesadaran beragama, pendidikan religus adalah 

komunikasi iman antara siswa dalam agama yang sama dan berbeda mengenai 

pengalaman hidup mereka yang menggali makna, sehingga mereka dibantu untuk 

menjadi manusia yang utuh (agama, bermoral dan terbuka).
13

 

 

 

 

 

                                                           
12

Suharsono, Melejidkan IQ, IE, & IS (Jakarta: Inisiasi Press, 2004), h. 160 
13

 Rijal Firdaos, Emotional Intelligence, Religiosity, and Social Attitude of Students. Vol.3, No.1. 

Jurnal Pendidikan Islam. (2017). h.47 
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4. Ciri-ciri Kecerdasan Spiritual 

Orang yang cerdas secara spiritual tidak memecahkan persoalan hidup hanya  

secara rasional atau emosional saja. Ia menghubungkannya dengan makna  kehidupan 

secara spiritual yaitu melakukan hubungan dengan pengatur kehidupan. Contoh: 

Seorang anak diberitahu bahwa orang tuanya tidak akan  sanggup menyekolahkannya 

ke Jerman, ia tidak putus asa. Ia yakin bahwa  kalau orang itu bersungguh-sungguh 

dan minta pertolongan kepada Tuhan, ia  akan diberi jalan. Bukankah Tuhan 

berfirman, “Orang-orang yang  bersungguh-sungguh dijalan  Kami, Kami akan 

berikan kepadanya jalan-jalan Kami”?  

Seorang yang tinggi SQ-nya cenderung menjadi menjadi seorang pemimpin 

yang penuh pengabdian – yaitu seorang yang bertanggung jawab untuk membawakan 

visi dan nilai yang lebih tinggi terhadap orang lain, ia dapat memberikan inspirasi 

terhadap orang lain.  

Sejalan dengan Covey yang menerangkan bahwa; Setiap pribadi yang menjadi 

mandiri, proaktif, berpusat pada prinsip yang benar, digerakkan oleh nilai dan mampu 

mengaplikasikan dengan integritas, maka ia pun dapat membangun hungungan saling 

tergantung, kaya, langgeng, dan sangat produktif dengan orang lain.  

Menurut Zohar dan Marshall, aspek-aspek kecerdasan spiritual mencakup hal-

hal berikut: 
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a.    Kemampuan bersikap fleksibel. Kemampuan individu untuk bersikap adaptif 

secara spontan dan aktif, memiliki pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan 

di saat menghadapi beberapa pilihan.  

b.    Tingkat kesadaran diri yang tinggi. Kemampuan individu untuk mengetahui batas 

wilayah yang nyaman untuk dirinya, yang mendorong individu untuk merenungkan 

apa yang dipercayai dan apa yang dianggap bernilai, berusaha untuk memperhatikan 

segala macam kejadian dan peristiwa dengan berpegang pada agama yang 

diyakininya.  

c.    Kemampuan untuk menghadapi dan memanfaatkan penderitaan. Kemampuan 

individu dalam menghadapi penderitaan dan menjadikan penderitaan yang dialami 

sebagai motivasi untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik di kemudian hari. 

d.   Kemampuan untuk menghadapi dan melampaui rasa sakit. Kemampuan individu 

dimana di saat dia  mengalami sakit, ia akan menyadari keterbatasan dirinya, dan 

menjadi lebih dekat dengan Tuhan dan yakin bahwa hanya Tuhan yang akan 

memberikan kesembuhan. 

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

yang didasarkan pada tujuan hidup yang pasti dan berpegang pada nilai-nilai yang 

mampu mendorong untuk mencapai tujuan tersebut. 

f.     Keengganan untuk menyebabkan kerugian yang tidak perlu. Individu 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. 
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g.    Berpikir secara holistik. Kecenderungan individu untuk melihat keterkaitan 

berbagai hal. 

h.    Kecenderungan untuk bertanya mengapa dan bagaimana jika untuk mencari 

jawaban-jawaban yang mendasar. 

i.      Menjadi   pribadi   mandiri.   Kemampuan   individu   yang   memiliki kemudahan 

untuk bekerja melawan konvensi dan tidak tergantung dengan orang lain.
14

  

5. Cara-cara Mencapai Kecerdasan Spiritual 

Agustian memberi konsep yang diyakini mampu melahirkan manusia unggul, 

namun bukanlah sebuah program kilat. Dan tidak akan terjadi tanpa suatu proses yang 

berkelanjutan dan komitmen yang kuat pada diri. Cara-cara tersebut adalah sebagai 

berikut:  

a.    Penjernihan Emosi 

Menurut Agustian, penjernihan hati adalah sebuah landasan awal dalam 

memahami pemikiran tentang kecerdasan spiritual. Maknanya adalah dibutuhkan 

kejernihan hari sebelum mencari dan menemukan kebenaran. Yaitu kebenaran yang 

sesuai dengan Tuhan Sang Pencipta. Ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu 

yang pertama, sang Jibril berkata: “Baca! (Iqra!).” dan dijawab “Saya tak dapat 

membaca.” Kisah ini memancarkan sebuah pesan subi yang dalam maknanya, yaitu 

tentang pentingnya kebersihan hati melalui proses penjernihan hati sebelum 

menerima cahaya Ilahi.  

                                                           
14 Ibid, h.14. 
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b.    Membangun Mental 

Dalam al Qur’an Allah berfirman:

                         

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, 

mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. (Q.S. al Bayyinah:7) 

 

Segala keputusan yang diambil hendaknya dilandasi karena Allah SWT, 

sehingga yang ditemukan adalah sebuah kebijaksanaan mulia dengan penuh 

kepercayaan diri. Keterbukaan berfikir merupakan hal esensial dalam pengambilan 

keputusan. Sebuah proses dinamis dimana kita mengambil dan memilih diantara 

beragam alternatif.  

Dengan didasari ajaran agama mendorong dan mengajak para ummat untuk 

bekerja produktif bukan saja untuk kepentingan dirinya sendiri akan tetapi juga untuk 

kepentingan orang lain serta melakukan inovasi dan penemuan baru.
15

  

Hanya dengan berpegang teguh kepada Allah-lah sesungguhnya dapat 

menimbulkan rasa tenang dan aman. Rasa itu sebenarnya akan menjernihkan fikiran 

yang akhirnya akan mampu mengambil inisiatif yang sangat penting serta berharga 

sekaligus memberi kesempatan mental untuk menghadapi perubahan yang pasti akan 

terjadi. 

 

                                                           
15

 Jalaluddin, Psikologi Agama, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), h. 315. 
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c.    Ketangguhan Pribadi 

Ketangghan pribadi adalah ketika seseorang telah mengenal jati diri spiritual 

yang telah diperolehnya melalui inner journey hingga menjangkau inner teritory pada 

dimensi pencerahan di God Spot. Lalu pada akhirnya ia akan mengenal siapa Tuhan-

nya melalui pengenalan dirinya sendiri.  

Bakat dan keinginan untuk berekspresi, mengatur dan mengorganisasikan 

kehidupan yang lebih kreatif dan efektif. Yaitu kemampuan untuk mengelola hidup 

sesuai dengan visi batin atau disebut juga kemampuan memilih dan menata.  

Orang yang memiliki ketangguhan pribadi memiliki kuasa atas diri sendiri, 

merasa damai dengan dirinya sendiri, tahu siapa yang dicintai dan apa yang harus 

dihargai serta berbuat berdasarkan cinta dan nilai-nilai.  

d.  Ketangguhan Sosial 

Sejatinya dalam diri manusia telah mendapat tiupan ruh dari Tuhan. Yang artinya 

manusia memiliki sifat-sifat Tuhan dalam God Spot-nya. Dan salah satu sifat tersebut 

adalah dorongan untuk bersikap pengasih dan penyayang. 

Menurut Stephen R Covey, kunci rahasia keberhasilan seseorang adalah 

keseimbangan production dan production capabilty. Covey menganalogikan hasil 

yang diinginkan dengan telor-telor emas, sedangkan angsa melambangkan sesuatu 

yang harus dipelihara dan diberi.  

Orang yang termotivasi oleh semangat bergaul dan bekerja sama akan menjadi 

tim yang bagus dan punya semangat kelompok yang kuat. Hal ini menyebabkan 
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seseorang mengembangkan strategi-strategi yang berupa meyenangkan orang lain, 

negosiasi, konsiliasi, dan manajemen konflik. 

C. DEFINISI OPERASIONAL (Kecerdasan Spiritual) 

 

1. Pengertian Kecerdasan Spiritual  

Secara konseptual kecerdasan spiritual terdiri dari gabungan kata kecerdasan 

dan spiritual. Kecerdasan berasal dari kata cerdas yaitu sempurna perkembangan akal 

budi untuk berfikir dan mengerti.
16

 Sedangkan spiritual berasal dari kata spirit yang 

berasal dari bahasa latin yaitu spritus yang berarti nafas. Dalam istilah modern 

mengacu kepada energi batin yang non jasmani meliputi emosi dan karakter.
17

 Dalam 

kamus psikologi spirit adalah suatu zat atau makhluk immaterial, biasanya bersifat 

ketuhanan menurut aslinya, yang diberi sifat dari banyak ciri karakteristik manusia, 

kekuatan, tenaga, semangat, vitalitas energi disposisi, moral atau motivasi.  

Kecerdasan spiritual di dunia barat dipopulerkan oleh Danah  Zohar dan  Ian 

Marshall pada pertengahan tahun 2000. Berikut ini beberapa pendapat tentang 

kecerdasan spiritual menurut para ahli: 

a)        Marsha Sinetar 

 

Sinetar mendefinisikan kecerdasan spiritual adalah pemikiran yang 

terilhami. Kecedasan ini diilhami oleh dorongan dan efektifitas, keberadaan atau 

hidup keilahian yang mempersatukan kita sebagai bagian-bagiannya.
18

  

                                                           
16

Departemen Pendidikan & Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 

Pustaka, 1993), h.186. 
17

 Toni Buzan, Kekuatan ESQ:10 Langkah Meningkatkan Kecerdasan Emosional Spiritual, 

terjemahan Ana Budi Kuswandani, (Jakarta: Pustaka Delapratosa, 2003), h. 6 
18 Marsha Sinetar, Spiritual Intelligence, (Jakarta: Elex Media Komputinda, 2001), h. 13. 
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b)        Danah Zohar dan Ian Marshall  

 

Zohar dan Marshall mendefinisikan kecerdasan  spiritual  adalah kecerdasan 

moral kita, yang memberi kita sebuah kemampuan bawaan untuk membedakan yang 

benar dengan yang salah. Kecerdasan spiritual adalah kecerdasan yang kita 

gunakan untuk kebaikan, kebenaran, keindahan, dan kasih sayang dalam hidup kita. 

Kecerdasan spiriual adalah kecerdasan yang kita pakai untuk mengakses makna, 

nilai, tujuan terdalam, dan motivasi tertinggi kita. 

c)        Ary Ginanjar Agustian  

 

Agustian mendefinisikan kecerdasan spiritual adalah kemampuan untuk 

memberi makna spiritual terhadap pemikiran, prilaku, dan kegiatan yang mampu 

menyinergikan kecerdasan intelektual, kecerdasan emosi, dengan kecerdasah 

spiritual secara komprehenshif.  

 

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa definisi kecerdasan 

spiritual adalah kemampuan potensial setiap manusia yang menjadikan seseorang 

dapat menyadari dan menentukan makna, nilai, moral, serta cinta terhadap kekuatan 

yang lebih besar dan sesama makhluk hidup. Karena merasa sebagai bagian dari 

keseluruhan, sehingga membuat manusia dapat menempatkan diri dan hidup lebih 

positif  dengan  penuh  kebijaksanaan,  kedamaian,  dan  kebahagiaan  yang  hakiki. 

2.   Fungsi Kecerdasan Spiritual 

Agama lebih berdasar atas bimbingan wahyu (naql), sedangkan sains lebih 

atas tuntunan rasio (aql) adalah premis yang sudah diketahui dan disepakati oleh 

banyak orang. Namun formasi ideal tentang relasi keduanya seringkali menjadi topik 

yang menarik untuk didiskusikan. Padahal keduanya pada hakikatnya Agama lebih 
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bersumber pada ayat-ayat qauliyyah (al Qur’an), sedangkan sains lebih bersumber 

pada ayat-ayat kawniyyah (alam semesta). Jelasnya keduanya tidak bertentangan akan 

tetapi  saling melengkapi dan komplementer.
19

 

Kemuliaan terbesar yang Allah karuniakan adalah akal yang menyadarkan 

manusia akan keindahan. Namun ketidaktahuan akal akan diri dan pengetahuan  apa 

yang dia kendalikan dan bedakan menunjukkan  bahwasanya akal merupakan materi 

yang disusun, dibentuk, dicipta dan dikendalikan dan diatur oleh Sang Maha 

Pengatur.  

Fungsi dari kecerdasan spiritual adalah konsep universal yang mampu 

menghantarkan seseorang pada predikat memuaskan bagi dirinya sendiri juga bagi 

sesamanya. Ia pula yang dapat menghambat segala hal yang kontra produktif 

terhadap kemajuan umat manusia.
20

 

Kecerdasan spiritual juga menolong seorang individu untuk berkembang. 

Lebih dari sekedar melestarikan apa yang diketahuinya atau yang telah ada, namun 

juga membawa pada apa yang tidak diketahuinya. Kecerdasan spiritual juga membuat 

manusia menghasratkan motivasi-motivasi yang lebih tinggi dan membuatnya 

bertindak berdasarkan motivasi-motivasi ini.  

                                                           
19

Al Gazali, Pengantar Penerbit, Hikmah Penciptaan Semesta, (Yogyakarta: Pustaka Sufi, 

2003), h. 79 

 
20 Ary  Ginanjar Agustian New Edition, Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi 

dan Spiritual ESQ; Emosional Spiritual Quotient berdasarkan 6 Rukun Iman dan 5 Rukun Islam 

(Jakarta: Penerbit Arga, 2007), h. 17 
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Anak-anak yang mempunyai kecerdasan spiritual mencari pembaruan diri 

yang masuk akal. Mereka mencari berbagai cara untuk kembali tumbuh secara mental 

dan sanggup menghadapi kesulitan besar jika orang tua (atau orang lain) menciptakan 

kondisi-kondisi keluarga dan belajar yang represif.  

3. Indikator Kecerdasan Spiritual 

Danah Zohar dan Ian Marshall menyebutkan beberapa indikator seseorang 

mempunyai kecerdasan spritual yang terdiri dari :
21

  

1. Kesadaran diri 

2. Spontanitas 

3. Holisme 

4. Kepedulian 

5. Bertanya “mengapa” 

6. Mengambil manfaat dari kemalangan 

7. Kerendahan hati 

8. Keterpanggilan 

Dari 8 indikator, peneliti memfokuskan pada 3 indikator untuk diperdalam 

secara matang, indikator yang saya teliti : 

1. Kesadaran diri 

2. Spontanitas 

3. Kepedulian 

 

 

 

 

                                                           
21

 Danah Zohar dan Ian Marshal, SQ; Memanfaatkan Kecerdasan Spiritual dalam Berfikir 

Integralitik dan Holistik untuk memaknai kehidupan (Alih Bahasa; Rohmani Astuti, dkk. Bandung, 

Mizan Media Utama, 2000) h.14 
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Tabel 2 Oprasional Kecerdasan Spiritual  

Konsep Variabel 

 

 

Indikator Sub Indikator 

Kecerdasan 

spiritual Danah 

Zohar dan Ian 

Marshall 

(2005:137-177) 

1. Kesadaran diri  

 

 

 

 

 

 

2. Spontanitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Kepedulian  

- Peserta didik ketika 

mendengar adzan 

langsung 

menyegerakan/bergegas 

untuk shalat 

 

 

- Peserta didik aktif di 

kelas, senantiasa 

menjawab pertanyaan dari 

guru 

- Peserta didik senantiasa 

berjabat tangan dan 

mengucapkan salam 

ketika berpamitan 

 

- Peserta didik peduli 

ketika ada sarana 

prasarana di dalam kelas 

rusak, siswa langsung 

menanggapi dan member 

solusi ke wali kelas 

- Menjenguk teman yang 

sedang sakit 

-  

 

 

 


