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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan Islam memiliki banyak peranan membantu kehidupan

manusia agar dapat mencapai pertumbuhan jasmani dan rohani secara

maksimal. Seperti dinyatakan oleh Langgulung pendidikan yang baik telah

memberi sumbangan bagi pertumbuhan individu pada semua bidang, meliputi

pertumbuhan jasmani baik dari segi struktural maupun fungsional.1

Pendidikan Islam adalah proses mengubah tingkah laku individu peserta

didik pada kehidupan pribadi, masyarakat, dan alam sekitarnya. Proses

tersebut dilakukan dengan cara pendidikan dan pengajaran sebagai suatu

aktivitas asasi dan profesi di antara sekian banyak profesi2 asasi dalam

masyarakat.3 Jika dipahami secara filosofis, pendidikan pada hakikatnya

adalah "kehidupan", karena itu kegiatan pembelajarannya pun harus dapat

membekali peserta didik dengan kecakapan hidup (life skill atau life

competency) sesuai dengan lingkungan kehidupan dan kebutuhan peserta

didik. Pemecahan masalah secara reflektif sangat penting dilakukan dalam

proses pembelajaran melalui kerja sama yang sinergis dan demokratis.

Rumusan UNESCO menyebutkan bahwa pendidikan harus diletakkan pada

1 Hasan Langgulung, Asas-Asas Pendidikan Islam, (Jakarta : Radar Jaya Opset, 2005),
h.31

2Profesi pada hakikatnya adalah suatu pernyataan atau sudut janji terbuka, bahwa
seseorang akan mengabdikan dirinya kepada suatu jabatan atau pekerjaan dalam arti biasa,
karena orang tersebut merasa terpanggil untuk menjabat pekerjaan itu (Hamalik, 2009: 1-2).

3Al-Syaibani, Omar Muhammad al-Thoumy, Filsafat Pendidikan Islam, (Terj HAsan
Langgulung, Surabaya:Bulan Bintang,2002), h.399
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empat pilar, yakni (1) belajar mengetahui (learning to know); (2) belajar

melakukan (learning to do); (3) belajar hidup kebersamaan (learning to live

together); (4) belajar menjadi diri sendiri (learning to be).4

Realitas menunjukkan sistem pembelajaran di Indonesia masih

mengabaikan spesialisasi peserta didik, karena memberikan general treatment

to special students. Apabila menerapkan standar yang sama terhadap setiap

anak ketimbang membiarkannya mengembangkan talentanya sendiri, ujung-

ujungnya hanya akan mempunyai masyarakat yang biasa-biasa saja.

Fenomena ini juga terjadi pada pendidikan secara umum, sekolah hanyalah

tempat pelatihan demi pekerjaan dan karier. Seharusnya sekolah dapat

merangsang tumbuhnya pelbagai kemampuan yang dimiliki setiap peserta

didik.5

Sebagaimana dimensi-dimensi kehidupan lain yang pada saat ini

mengalami perubahan dahsyat, dunia pendidikan pun mengalami hal yang

sama. "Fenomena Re" yang sangat populer beberapa tahun lalu

-- reengineering, relearning, repositioning, dan "re-" yang lain -- telah

mampu mengubah apa saja menjadi sesuatu yang memang harus berubah

mengikuti perkembangan zaman.6 Dryden dan Vos, lewat buku yang

ditulisnya, The Learning Revolution, to Change the Way the World Learns,

4 Shaleh, Pendidikan Agma dan Pembangunan Watak Bangsa, (Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada,2005), h.149

5 Hernowo dan Chairul Nurdin, Bu Slim dan Pak Bill : Kisah Tentang Kiprah
Pendidik “Multiple Intelligeneces” di Sekolah, (Bandung: Mizan Learning Center), cet ke-
tiga, h.50-52

6 Ibid, h.7
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telah menjadi pemicu para praktisi pendidikan untuk selalu awas dalam

memperhatikan perkembangan-perkembangan baru di bidang pendidikan.

Beberapa penelitian telah membuktikan bahwa IQ sendiri tidak banyak

menyumbang terhadap keberhasilan seseorang dalam kehidupan. Setinggi-

tingginya, IQ hanya menyumbang 20% bagi faktor-faktor yang menentukan

sukses dalam hidup, maka yang 80% diisi oleh kekuatan-kekuatan lain.

Adanya pernyataan bahwa "Bila IQ-nya tinggi, maka orang itu akan sukses

dalam belajarnya dan akhirnya sukses dalam kehidupan nyata", tidak selalu

benar.7 Sejumlah pakar psikologi pun, semakin giat meneliti kembali apa

yang dimaksud dan bagaimana cara mengukuri inteligensi8, dan mereka

berpandangan bahwa inteligensi tidak dapat diukur melalui kemampuan

skolastik semata.9

Pada dasarnya, setiap manusia terlahir dengan potensi inteligensinya

masing-masing sebagai anugerah Allah. Persoalannya, justru terletak pada

bagaimana cara mengembangkan potensi inteligensi yang beragam

tersebut10,karena inteligensi telah ada dan mengakar dalam saraf manusia,

terutama dalam otak yang merupakan pusat seluruh aktivitas manusia.

Konsep Islam mengenai inteligensi, telah secara jelas disebutkan dalam surat

al-Isrâ’ ayat 70:

7 Suparno, Konsep Kecerdasan Ganda dan Aplikasinya di Sekolah: Cara
menerapkan Konsep Multiple Intellegences Howard Gardner, (Yogyakarta:Kanikus,2007),h 5

8Selanjutnya, penulis akan menggunakan kata ‘inteligensi’ karena kata ini bersifat
lebih universal, mendekati bentukan kata aslinya dan telah menjadi kata serapan Bahasa
Indonesia.

9 Satiadarma, MontyP., dan Fidelis E. Waruwu,Mendidik Kecerdasan: Pedoman
bagi Orang Tua dan Pendidik dalam Mendidik Anak Cerdas, (Jakarta: Obor,2003), h.5.

10 Gunawan, Adi W, Genius Learning Strategu : Petunjuk Praktis untuk
Menerapkan Accelerated Learning, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,2006), h.xiii
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"Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut

mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rizki dari yang baik-baik

dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan

makhluk yang telah Kami ciptakan".11

Firman Allah SWT dalam surat al-Tin ayat 4:





"Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-

baiknya".

Sabda Rasulullah SAW bersandarkan pada riwayat Bukhari 12menyatakan:

ثـََنا اْبُن َأِيب ِذْئٍب َعِن الزُّْهرِيِّ َعْن َأِيب َسَلَمَة ْبِن َعْبدِ  ثـََنا آَدُم َحدَّ الرَّْمحَِن َعْن َأِيب ُهرَيـْرََة َرِضي اللَّه َعْنه َحدَّ

أَْو يـَُنصِّرَانِِه أَْو ُميَجَِّسانِِه قَاَل قَاَل النَِّيبُّ َصلَّى اللَّه َعَلْيِه َوَسلََّم ُكلُّ َمْوُلوٍد يُوَلُد َعَلى اْلِفْطَرِة فَأَبـََواُه يـَُهوَِّدانِِه 

(رواه البخارى)

11Manusia pada dasarnya makhluk yang menghendaki kebenaran, kebaikan dan
berjalan di atas etika, karenanya, perbuatan etis merupakan naluri manusia sebab manusia
yang paling jahat sekalipun akan lebih suka pada orang yang memiliki etika daripada yang
tidak beretika, walaupun dirinya tidak mampu melakukannya (Achmadi, 2005: 48).

12 Al-Bukhari, Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn al-Mugirah ibn
Bardizbah,Sahih al-Bukhari Juz 3, (Beirut Libanon : Dark al-Fikr,1410 H/1990 M), h.297
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"Adam  telah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abî Dzi'bu dari az-Zuhrî

dari Abî Salâmah bin Abdurrahman dari Abî Hurairah ra berkata: “Rasulullah

SAW bersabda: “Semua anak dilahirkan suci, orang tuanyalah yang

menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi".

Pepatah Arab dalam kitab Nasâih al-‘Ibâd (al-Jâwî, tth: 9), mengatakan:

الحتتقر من دونك فلكل شيء مزية

"Jangan kau anggap sepele segala sesuatu yang lebih rendah darimu karena

segala sesuatu pasti ada kelebihannya".

Ayat dan pepatah ini mengisyaratkan adanya potensi superiority dalam

diri setiap manusia. Sejalan dengan itu, A. Carrel dalam bukunya Man the

Unknown, yang disitir oleh Shihab menjelaskan tentang kesukaran yang

dihadapi untuk mengetahui hakikat manusia.13 Dia mengatakan bahwa

pengetahuan tentang makhluk-makhluk hidup secara umum dan manusia14

khususnya belum lagi mencapai kemajuan seperti telah dicapai dalam bidang

ilmu pengetahuan lainnya.

Konsep manusia menurut sudut pandang tertentu merupakan hal yang

penting. Konsep tersebut dirasakan penting karena ia termasuk pandangan

manusiawi yang senantiasa dicari, yakni suatu pandangan makhluk unik yang

sejak kehadirannya di muka bumi hakikatnya tidak pernah tuntas.15 Manusia

13 M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur’an, (Bandung:Mizan, 2003), h.277
14Al-Qur’an memiliki banyak kosakata tentang manusia, yang masing-masing kata

tersebut tidak sekadar sinonim melainkan juga mengandung makna-makna khas (Roham et.
all., 2011: 50).

15 Moh. Soebahar, Erfan, Manusia Seutuhnya: Suatu Kajian Kritis dengan Pendekatan
Eksegesis, (Semarang : CV. Bima Sejati, 2000), h.1
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diberi akal yang menurut Syukur "… Akal merupakan instrumen pokok bagi

seseorang, yang menjadi dasar pijakan perkembangannya…"16

Mendasari keterangan di atas, manusia dengan akalnya17 memiliki

inteligensi, dengan inteligensinya dapat mempertahankan dan meningkatkan

kualitas hidupnya yang semakin kompleks sebagai hasil proses berpikir dan

belajar secara terus menerus.

Untuk itulah, maka penulis memandang penting melakukan kajian

mendalam mengenai konsep Hamdani Bakran adz-Dzakiey18 ditinjau dari

tujuan pendidikan Islam. Sebabnya memilih tokoh Hamdani Bakran adz-

Dzakiey bukan berarti ia orang pertama yang mencetuskan konsep

prophetic.19 Istilah ini sudah pernah dikemukakan Ibnu Rusyd (1126-1198 M)

16 Syukur, Etika Religius, (Yogyakarta : Pustaka Belajar,2004), h.152
17Dipandang dari sudut biologi, manusia hanya merupakan suatu macam makhluk di

antara lebih dari sejuta macam makhluk lain yang pernah atau masih menduduki alam dunia
ini (Koentjaraningrat, 2009: 61). Definisi manusia yang cukup populer menyebutkan bahwa
manusia adalah hewan yang berpikir (Mubarok, 2011: 75).

18Sebagai pengecualian, penulis tidak mentransliterasi nama Hamdani Bakran adz-
Dzakiey, melainkan menulis ‘apa adanya’ sesuai orisinalitas penggunaan huruf  untuk
namanya yang mengacu pada karya-karyanya.

19Istilah prophetic intelligence bukan merupakan istilah baru dan pertama kali
dicetuskan oleh Adz-Dzakiey, karena dalam filsafat Islam telah ada dan dibahas tentang
filsafat kenabian (prophetic philoshophy) yang juga membahas persoalan inteligensi. Filsafat
kenabian adalah realitas pengetahuan dan nubuwwah (kenabian) sebagai suatu landasan
ontologism (ontologi adalah cabang ilmu filsafat yang berhubungan dengan hakikat hidup),
epistemologis (epistemologi adalah teori pengetahuan), serta aksiologis (aksiologi adalah
membahas masalah nilai) bagi konstruksi pemikiran Islam. Realitas pengetahuan yang
didasarkan atas filsafat kenabian ini bersumber dari dialektika rasio dan wahyu, bukan semata-
mata penalaran diskursif (kecerdasan) sebagaimana yang terjadi dalam alam pikiran Yunani.
Perbedaan antara filsafat Yunani dan filsafat Islam terletak pada persoalan ini (Nasr and
Leaman, 1996, jilid 1 bagian 1:  36-37). Metafisika adalah cabang filsafat yang membahas
persoalan tentang keberadaan (being) atau eksistensi (existence). Menurut Mustansyir dan
Munir (2002: 11), metafisika dapat didefinisikan sebagai studi atau pemikiran tentang sifat
yang terdalam (ultimate nature) dari kenyataan atau keberadaan. Estetika adalah kajian filsafat
tentang keindahan dan kejelekan. Etika adalah filsafat tentang perilaku yang baik dan yang
buruk. Baik etika maupun estetika keduanya bertalian dengan nilai-nilai. Etika bertalian
dengan nilai-nilai moral sedangkan estetika bertalian dengan nilai-nilai bukan moral. Logika
adalah filsafat tentang pikiran yang benar dan salah.  Menurut Muhadjir (2001: 23) studi
logika adalah studi tentang tipe-tipe tata pikir. Obyek telaah ontologi adalah yang ada,
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filosof kelahiran Cordova. Hamdani Bakran adz-Dzakiey

mengembangkannya, karena pertama, ia adalah praktisi tasawuf, konselor

psikoterapis, dan pendidik. Beberapa tahun terakhir ini ia mengembangkan

konsep prophetic intelligence dan prophetic psychology di bawah lembaga

Center of Prophetic Intelligence, dimana ia sendiri sebagai direktur. Kedua,

IQ (Intelligence Quotient), sempat dimitoskan sebagai satu-satunya kriteria

inteligensi manusia. Sir Francis Galton-lah, ilmuwan yang mempelopori studi

IQ yang kemudian disempurnakan oleh Alfred Binet dan Simon. Mitos ini

dipatahkan oleh Daniel Goleman yang memperkenalkan inteligensi emosional

atau disingkat EQ (Emotional Quotient) dengan menunjukkan bukti empiris

dari penelitiannya bahwa orang-orang yang IQ-nya tinggi, tidak menjamin

hidupnya akan sukses (Tasmara, 2006: vii).20 Sebaliknya, orang yang

memiliki EQ, banyak yang menempati posisi kunci di dunia eksekutif.

Asumsi ini diperkuat oleh Dannah Zohar, sarjana fisika dan filsafat di MIT

(Massachusetts Institute of Technology), yang mempelopori munculnya

inteligensi spiritual atau SQ (Spiritual Quotient).

Ary Ginanjar menulis sebuah buku yang berusaha meramu ketiga

model inteligensi tersebut, maka lahirlah ESQ (Emotional Spiritual Quotient).

Sedangkan KH. Toto Tasmara, seorang da'i sufistik sekaligus pendiri

Labmend (Laboratory for Management & Mental Development), menggagas

sedangkan epistemologi membahas tentang terjadinya dan kesahihan atau kebenaran ilmu
(Muhadjir, 2001: 57, 60).

20 Toto Tasmara, Kecerdasan Ruhaniah (Transcendental Intelligence), (Jakarta:
Gema Insani,2006), h.vii
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inteligensi ruhaniah (Transcendental Intelligence) yang bertumpu pada ajaran

cinta (mahabbah).

Melengkapi model-model inteligensi di atas, Hamdani Bakran adz-

Dzakiey, seorang praktisi yang menangani pendidikan, pelatihan, dan

konseling spiritual di Yogyakarta, mengenalkan inteligensi kenabian atau

inteligensi profetik (Prophetic lntelligence) dalam bukunya. Tentunya, istilah

ini memiliki pengertian dan keunikan tersendiri yang menjadikannya berbeda

dan memiliki signifikansi tersendiri dari model inteligensi lainnya. Inteligensi

profetik bertumpu pada nurani yang bersih dari penyakit-penyakit ruhaniah,

seperti syirik, kufur, nifaq, dan fasik.21

Berdasarkan paparan di atas, penulis memilih tema tentang Prophetic

Intelligence ditinjau dari Tujuan Pendidikan Islam.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini

adalah:

1. Apakah yang dimaksud konsep Hamdani Bakran adz-Dzakiey tentang

prophetic intelligence?

2. Bagaimanakah kelebihan dan kelemahan konsep Hamdani Bakran adz-

Dzakiey tentang prophetic intelligence?

3. Bagaimanakah relevansi konsep Hamdani Bakran adz-Dzakiey tentang

prophetic intelligence dengan tujuan pendidikan Islam?

21 adz-Dzakiey, Hamdani Bakran, Prophetic Intelligence, (Yogyakarta: Islamika. 2005), h.xiv
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan  Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk mendeskripsikan dan menganalisa konsep Hamdani Bakran

adz-Dzakiey tentang prophetic intelligence;

b. Untuk mendeskripsikan dan menganalisa kelebihan dan kelemahan

konsep Hamdani Bakran adz-Dzakiey tentang prophetic intelligence;

c. Untuk mendeskripsikan dan menganalisa relevansi konsep Hamdani

Bakran adz-Dzakiey tentang prophetic intelligence dengan tujuan

pendidikan Islam.

2. Manfaat Penelitian

Nilai guna yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

a. Secara teoritis, penelitian ini sebagai bagian dari usaha untuk

menambah khasanah ilmu pengetahuan.

b. Secara praktis, dengan meneliti konsep Hamdani Bakran adz-Dzakiey

ditinjau dari tujuan pendidikan Islam, maka akan menjadi sumbangan

pemikiran terhadap pendidikan Islam. Hasil pengkajian dan

pemahaman terhadap konsep tokoh ini sedikit banyak dapat membantu

pencapaian tujuan pendidikan Islam.


