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BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum tentang Konsep Inteligensi

1. Manusia dan Inteligensinya

Manusia merupakan objek kajian yang selalu menarik untuk

dibicarakan.1 Pembicaraan dan penelitian tentang manusia, sejak zaman klasik

hingga sekarang belum mengenal kata "berhenti". Ketertarikan para ahli untuk

meneliti manusia, karena manusia adalah makhluk Allah Swt yang memiliki

keunggulan ketimbang makhluk lain.2

Bertumpu pada akar kata nâsiya, insân mengandung arti lupa, dan

menunjukkan adanya kaitan dengan kesadaran diri. Manusia lupa terhadap

sesuatu karena ia kehilangan kesadaran terhadap hal tersebut. Orang yang lupa

dalam agama dapat dimaafkan, karena hal yang demikian termasuk sifat

insâniyah, sedangkan kata insân jika dilihat dari asalnya al-uns, atau anisa

yang artinya jinak, mengandung arti bahwa manusia sebagai makhluk yang

dapat hidup berdampingan dan dapat dipelihara, jinak.

1Manusia diciptakan Tuhan secara sempurna di alam ini. Hakikatnya yang
menjadikan ia berbeda dengan makhluk lainnya adalah bahwa sesungguhnya manusia
membutuhkan bimbingan dan pendidikan, karena melalui pendidikanlah, manusia dijuluki
makhluk yang dapat dididik (homo educable) dan mendidik (homo educandum). Dialah yang
memiliki potensi dapat dididik dan mendidik sehingga mampu menjadi khalifah di bumi,
pendukung dan pengembang kebudayaan (Daradjat, et.all., 1996: 16)

2Sedikitnya ada tiga kelompok istilah yang digunakan al-Qur’an dalam menjelaskan
manusia secara totalitas, baik fisik maupun psikis. Pertama, kelompok kata al-basyâr, kedua,
kelompok kata al-îns, al-insân, al-nâs, dan al-unâs, dan ketiga kata bani Adam. Masing-
masing istilah ini memiliki intens makna yang beragam dalam menjelaskan manusia.
Perbedaan itu dapat dilihat dari konteks-konteks ayat yang menggunakan istilah-istilah
tersebut (Baharuddin, 2004: 64) Baca Solihin, Tasawuf Tematik, (Bandung: CV. Pustaka
Setia.2005), h. 99
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Berpijak pada sudut bahasa, kata insân yang berasal dari kata al-uns,

an-nisa, nasiya dan anasa maka dapatlah dikatakan bahwa kata insân

menunjuk pada suatu pengertian yang ada kaitannya dengan sikap yang lahir

dari adanya kesadaran penalaran. Selain itu, sebagai insân manusia pada

dasarnya jinak, dapat menyesuaikan dengan realitas hidup dan lingkungan

yang ada. Manusia mempunyai kemampuan adaptasi yang cukup tinggi, untuk

menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi dalam kehidupannya, baik

perubahan sosial, maupun alamiah. Manusia menghargai tata aturan etika,3

sopan santun, dan sebagai makhluk yang berbudi, ia tidak liar, baik secara

sosial maupun secara alamiah.4

Ada beberapa cara atau metode yang dapat ditempuh untuk memahami

hakikat manusia, dan cara atau metode itu antara lain, yang pertama, ialah

melalui pendekatan bahasa; kedua, melalui cara keberadaannya yang sekaligus

membedakannya secara nyata dengan cara keberadaan makhluk yang lainnya;

ketiga, melalui karya yang dihasilkannya5, yakni untuk menyatakan bahwa

manusia menerima pelajaran dari Tuhan tentang apa yang tidak diketahuinya

(al-‘Alaq: 1-5), manusia mempunyai musuh yang nyata, yaitu setan6, manusia

memikul amanat dari Tuhan. (al-Ahzâb: 72), manusia harus menggunakan

3Amin (1983: 3) misalnya mengartikan etika sebagai ilmu yang menjelaskan arti baik
dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia, menyatakan tujuan
yang harus dituju oleh manusia pada perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk
melakukan apa yang seharusnya diperbuat

4 Nata, Abuddin, Akhlak Tasawuf, (Jakarta: PT. Raja Grafindo. 2006), h.259
5 Asy’ari, Musa, Filsafat Islam Sunnah Nabi dalam Berpikir, (Yogyakarta:

LESFI,2002), h.214
6 Murad, Yusuf, , Mabâdi 'Ilm al-Nafs al-'Am, (Kairo: Dar al-Ma'arif,tth), h.5
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waktu dengan baik (al-Fîl: 1-3),7 manusia hanya akan mendapatkan bagian

dari apa yang telah dikerjakannya (an-Najm: 39), manusia mempunyai

keterikatan dengan akhlak atau moral8 atau etika9 (al-‘Ankabût: 8) (Asy‘ari,

2002: 216).

Berdasarkan petunjuk ayat-ayat tersebut manusia digunakan al-Qur'an

untuk menunjukkan sebagai makhluk yang dapat belajar,  mempunyai musuh

(setan), dapat menggunakan waktu, dapat  memikul amanat, punya keterkaitan

dengan moral, dapat beternak (al-Qashâsh: 23), menguasai lautan (al-Baqarah:

124), dapat mengolah biji besi dan logam (al-Hadîd: 25), melakukan

7Masalah waktu terdapat dalam banyak ayat dengan berbagai istilah atau penyebutan,
misalnya :يـَْوًما (al-Baqarah: 123), َمَواِقْيتُ  (al-Baqarah: 189), بِاْلَعِشيّ  dan َواِإلْبَكار (Ali-Imrân: 41),

اَألْسَحار (Ali-Imran: 17), ُصْبحا  (al-‘Adiyat: 3), الضَُّحى (adh-Dhûhâ: 1), يـَْوَمِئذٍ  (an-Nâzi‘ât: 8), ْهرِ  اَلدَّ
(al-Insân: 1), اَْلَفرَاقِ  (al-Qiyâmah: 28), العصر (al-‘Asr: 1), اَلّلْيِل َوالنـَّهاِر  (Ibrâhîm: 33 dan al-Furqân:

62), الّساعة (al-‘An‘âm: 40), dan lain-lain. Lebih jelasnya penggunaan term waktu di atas bisa
diklasifikasikan sebagai berikut: pagi فجر، اسحار) tahun ,(ابكار، صبح، waktu ,(دهر، عام، سنة) وقت، زمان )
(عصر، (Asyarie dan Yusuf, 2003: 133, 244).

8Zaman ini ditandai oleh perubahan pesat dalam banyak bidang kehidupan
masyarakat. Perubahan itu membawa kemajuan maupun kegelisahan pada banyak orang.
Salah satu hal yang menggelisahkan adalah masalah moral (Hadiwardoyo, 1990: 9). Kata
moral dari segi bahasa berasal dari bahasa Latin, mores yaitu jamak dari kata mos yang berarti
adat kebiasaan (Asmaran, 1992: 8).

9Vos (2002; 1) menyatakan bahwa etika adalah ilmu pengetahuan tentang kesusilaan
(moral). Menurut Langeveld (1980: 206), etika itu ialah teori tentang perbuatan manusia, yaitu
ditimbang menurut baik dan buruknya. Istilah "etika" sering digunakan dalam tiga perbedaan
yang saling terkait, yang berarti (1) merupakan pola umum atau "jalan hidup", (2) seperangkat
aturan atau "kode moral", dan (3) penyelidikan tentang jalan hidup dan aturan-aturan perilaku,
atau merupakan penyelidikan filosofis tentang hakekat dan dasar-dasar moral. la merupakan
salah satu cabang filsafat, maka pengertian etika menurut filsafat adalah ilmu yang
menyelidiki mana yang baik dan mana yang buruk dengan memperhatikan amal perbuatan
manusia sejauh yang dapat diketahui oleh akal pikiran. Etika, dengan demikian bertugas
merefleksikan bagaimana manusia harus hidup agar ia berhasil sebagai manusia benar-benar
mampu mengemban tugas khalifah fi al-ard (Syukur, 2004: 1). Teori etika adalah gambaran
rasional mengenai hakikat dan dasar perbuatan dan keputusan yang benar serta prinsip-prinsip
yang menentukan klaim bahwa perbuatan dan keputusan tersebut secara moral diperintahkan
atau dilarang. Penulisan etika selalu menempatkan tekanan khusus terhadap definisi konsep-
konsep etika, justifikasi atau penilaian terhadap keputusan moral, sekaligus membedakan
antara perbuatan atau keputusan yang baik dan yang buruk (Fakhry, 1996: xv).

7Hadis Nabi SAW:
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perubahan sosial  (Ali Imrân: 140), memimpin10 (al-Baqarah: 124), menguasai

ruang angkasa  (ar-Rahmân: 33), beribadah (al-Baqarah: 21), akan dihidupkan

di akhirat  (al-Isrâ’: 71).

Semua kegiatan yang disebutkan al-Qur'an di atas, dikaitkan  dengan

penggunaan kata insân di dalamnya, menunjukkan bahwa  semua kegiatan itu

pada dasarnya adalah kegiatan yang disadari dan berkaitan dengan kapasitas

akalnya atau inteligensinya dan aktualitas dalam  kehidupan konkret, yaitu

perencanaan, tindakan dan akibat-akibat atau perolehan-perolehan yang

ditimbulkannya.11

a. Pengertian Inteligensi

Masyarakat umum mengenal inteligensi sebagai istilah yang

menggambarkan kecerdasan, kepintaran ataupun kemampuan untuk

ثـََنا َمحَّاُد ْبُن َزْيٍد َعْن أَيُّوَب َعْن نَاِفٍع َعْن َعْبِداللَِّه قَاَل النَِّيبُّ  ثـََنا أَبُو النـُّْعَماِن َحدَّ َماُم رَاٍع َوُهَو َمْسُئوٌل َصلَّى اللَّه َعَلْيِه َوَسلََّم ُكلُُّكْم رَاٍع وَُكلُُّكْم َمْسُئولٌ َحدَّ َفاْإلِ
ُد رَاٍع َعَلى َماِل َسيِِّدِه َوُهَو َمْسُئوٌل َأَال َفُكلُُّكْم رَاٍع وَُكلُُّكْم َمْسُئوٌل َوالرَُّجُل رَاٍع َعَلى َأْهِلِه َوُهَو َمْسُئوٌل َواْلَمْرأَُة رَاِعَيٌة َعَلى بـَْيِت َزْوِجَها َوِهَي َمْسُئوَلٌة َواْلَعبْ 

(رواه البخاري)
"Abû Nu’man telah mengabarkan kepada kami, dari Hammad bin Zaid dari Ayyûb dari Nâfi'
dari ‘Abdullah bahwa Rasulullah bersabda: “Setiap pemimpin dimintai pertanggung-jawaban
atas apa yang dipimpin, setiap imam dimintai pertanggungjawabannya, setiap laki-laki
menjadi pemelihara dalam keluarganya (anak-anak, isteri dan lain-lain), dan
bertanggungjawab terhadap (baik-buruknya) pemeliharaannya itu, setiap wanita dimintai
pertanggungjawabannya terhadap rumah suaminya dan persoalan di dalamnya, setiap hamba
bertanggung jawab atas harta tuannya dan setiap persoalan dimintai pertanggungjawaban").

Kata "kepemimpinan" terjemahan dari bahasa Inggris leadership. Kata ini sering
terdengar dalam percakapan orang, dalam pertemuan-pertemuan, dari radio, televisi dan
sebagainya (Karjadi, 1981: 1). Menurut bahasa Arab disebut dengan istilah khilafah, imarah,
ziamah atau imamah. Secara etimologi, kepemimpinan berarti daya memimpin atau kualitas
seorang pemimpin atau tindakan dalam memimpin itu sendiri (Zainudin dan Mustaqim, 2005:
1). Tidaklah mudah untuk merumuskan definisi kepemimpinan, sebab tergantung dari segi
mana meninjaunya (Effendy, 1985: 131). Secara umum dan populer, menurut Terry, (1999:
410) leadership is the relationship in which one person, the leader, influences others to work
together willingly on related task to attain that which the leader desires (kepemimpinan
adalah hubungan dimana seorang pemimpin mempengaruhi orang lain untuk secara sadar
bekerja bersama pada tugas yang saling berkaitan untuk meraih apa yang pemimpin inginkan).

11 Ibid, h.216
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memecahkan problem yang dihadapi.12 Kata inteligensi merupakan kata

yang cukup sering menggambarkan inteligensi  seseorang 13. Inteligensi

(dalam bahasa Inggris disebut intelligence dan bahasa Arab disebut adz-

dzakâ) menurut arti bahasa adalah pemahaman, kecepatan dan

kesempurnaan sesuatu, artinya kemampuan (al-qudrah) dalam memahami

sesuatu secara cepat dan sempurna, demikian pula dengan cara

penangkapannya, sehingga Ibnu Sina, seorang psikolog falsafi menyebut

inteligensi  sebagai kekuatan intuitif (al-hads).14

Meskipun semua orang tahu apa yang kira-kira dimaksudkan

dengan inteligensi atau inteligensi  itu, namun sangat sukar untuk

mendefinisikan hal ini dengan tepat. Banyak definisi yang diajukan oleh

para sarjana, namun satu sama lain berbeda, sehingga tidak memperjelas

persoalan15. Meskipun demikian, definisi itu sangat penting untuk melihat

batasan dan memformulasikan suatu masalah yang dalam literatur terdapat

12 Azwar, Saifuddin, Pengantar Psikologi Inteligensi, (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar.2005), h.2

13 Hasan, Aliah B.Purwakania, , Psikologi Perkembangan Islami: Menyingkap
Rentang Kehidupan Manusia dari Prakelahiran Hingga Pasca Kematian, (Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada.2006), h. 151

14Kata inteligensi berasal dari kata intelligere yang berarti menghubungkan atau
menyatukan satu sama lain (Djaali, 2008: 63). Apabila ditelusuri asal-usulnya, kata
"inteligensi" sangat erat hubungannya dengan kata "intelek". Hal itu bisa dimaklumi sebab
keduanya berasal dari kata Latin yang sama, yaitu intelegere, yang berarti memahami.
Intellectus atau intelek adalah bentuk participium perpectum (pasif) dari intellegere;
sedangkan intellegens atau inteligensi adalah bentuk participium praesens (aktif) dari kata
yang sama. Bentuk-bentuk ini memberikan indikasi bahwa intelek lebih bersifat pasif atau
statis (being, potensi), sedangkan inteligensi lebih bersifat aktif (becoming, aktualisasi).
Berdasarkan pemahaman ini, bisa disimpulkan bahwa intelek adalah daya atau potensi untuk
memahami, sedangkan inteligensi adalah aktivitas atau perilaku yang merupakan perwujudan
dari daya atau potensi tersebut (Sobur, 2005: 156). Baca Murad, Yusuf, , Mabâdi 'Ilm al-Nafs
al-'Am, (Kairo: Dar al-Ma'arif. tth), h. 318-319

15 Sarwono, Sarlito Wirawan, Pengantar Umum Psikologi, (Jakarta: Bulan Bintang
2005), h. 78
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definisi sebagai berikut:

1) Chaplin merumuskan tiga definisi inteligensi:16

"Intelligence: 1. The ability to meet and adapt to novel situations

quickly and effectively; 2. The ability to utilize abstract concepts

effectively;   3.  The ability to grasp relationships and to learn quickly.

The three definitions are by no means independent; they merely

emphasize different aspects of the process. In spite of the prevalence of

intelligence testing, psychologists have found it difficult to define

intelligence precisely".

Inteligensi adalah 1. Kemampuan menghadapi dan menyesuaikan diri

terhadap situasi baru secara cepat dan efektif; 2. Kemampuan

menggunakan konsep abstrak secara efektif; 3. Kemampuan

memahami pertalian-pertalian dan belajar dengan sangat cepat. Ketiga

perumusan di atas sama sekali tidak terlepas satu sama lain; ketiganya

hanya menekankan aspek-aspek yang berbeda dari prosesnya.

Meskipun orang lebih suka menggunakan pengetesan inteligensi,

namun para psikolog merasa sulit untuk mendefinisikan inteligensi

secara tepat.

2) Jean Piaget: inteligence is what you use when you don’t know what to

do. (Inteligensi adalah apa (sesuatu) yang kau gunakan jika kau tak

16 Chaplin, J.P., Dictionary of Psychology, (New York: Delhi Publishing Co. Inc.
1993), h. 244
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tahu apa yang harus kau lakukan)17. Dengan kata lain, Piaget

mendefinisikan inteligensi sebagai pikiran atau tindakan adaptif.

3) Gardner: intelligence has ability to solve problems, to find the answer

to specific questions, and to learn new material quickly and efficiently

(Inteligensi adalah kemampuan untuk menyelesaikan masalah, untuk

mendapatkan jawaban yang spesifik, dan untuk belajar materi baru

dengan cepat dan efisien).18

4) Vernon berusaha membuat kompromi pandangan yang berbeda-beda

mengenai inteligensi dan merumuskannya sebagai kemampuan untuk

melihat hubungan yang relevan di antara obyek-obyek atau gagasan-

gagasan, serta kemampuan untuk menerapkan hubungan-hubungan ke

dalam situasi hirarki.19

Vernon mengemukakan model hirarkis dalam menjelaskan

teorinya mengenai inteligensi yang terlihat pada gambar berikut:

17Pernyataan ini dilansir dari Wikipedia,“Intelligence”,http;//en.wikipedia.org/wiki/
Intelligence_quotientRelation between IQ and intelligence).

18James L. Mc. Gaugh: intelligence is what is tested by an intelligence test.
(Inteligensi adalah apa (hasil) yang diuji oleh test inteligensi), (Gaugh, 1972: 105). Menurut
Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005: 438), inteligensi adalah daya reaksi atau penyesuaian
yang cepat dan tepat, baik secara fisik maupun mental terhadap pengalaman baru, membuat
pengalaman dan pengetahuan yang telah dimiliki siap untuk dipakai apabila dihadapkan pada
fakta atau kondisi baru; inteligensi . Menurut Whitherington (1999: 198), inteligensi adalah
perbuatan yang sangat baik sebagai yang ternyata dalam suatu aktivitas yang efisien.
Menurut panitia istilah pedagogik yang mengangkat pendapat dari Stem yang dimaksud
inteligensi ialah daya menyesuaikan diri dengan keadaan baru dengan mempergunakan alat-
alat berpikir menurut tujuannya (Walgito, 2005: 133). Baca Howard Gardner, Kecerdasan
Majemuk: Teori dalam Praktek, terj. Alexander Sindoro, (Batam: Interaksa.2013), h.14

19Cambridge Dictionary of American English menyatakan: intelligence is thinking
ability; the ability to understand and learn well, and to form judgements and opinions based
on reason. (Inteligensi adalah kemampuan berpikir; kemampuan untuk mengerti dan belajar
secara sungguh-sungguh, membentuk  keputusan dan pendapat berdasarkan alasan) (Landau
(ed.), 2003: 455).  Baca Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya,
(Jakarta: PT Rineka Cipta 2010), h. 129
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Faktor-faktor

Kelompok Mayor

Faktor-faktor

Kelompok Minor

Faktor Spesifik

Gambar 1

Model Teori Hierarki Vernon

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa

inteligensi adalah kemampuan yang dibawa sejak lahir yang

memungkinkan seseorang berbuat sesuatu dengan cara tertentu. Atau

kemampuan yang bersifat umum untuk mengadakan penyesuaian terhadap

suatu situasi atau masalah kemampuan yang bersifat umum tersebut

meliputi berbagai jenis psikis seperti abstrak, berpikir mekanis, matematis,

memahami, mengingat bahasa dan sebagainya.20

20Binet dalam Crow and Crow (1960: 144) menyatakan, intelligence:
comprehension, invention, direction and criticism, intelligence is contained in these four
words (inteligensi: memahami, berpendapat, mengontrol dan mengkritik, inteligensi memuat
empat perkataan ini).

G

V: ED K: M
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b. Teori-Teori Inteligensi

Inteligensi merupakan salah satu dari beberapa gejala kejiwaan

yang sulit dipahami. Padahal sudah tidak diragukan lagi peranannya dalam

berbagai bidang kehidupan, khususnya dalam bidang pendidikan dan

pengajaran21 Apabila seorang pandai bercampur gaul maka ia disebut ber-

intelligent di bidang sosial, bila seorang mudah mengerti dan memakai

alat-alat misalnya dalam bidang mesin, maka ia disebut intelligent dalam

aspek "mechanical". Apabila ia mudah dan cepat memecahkan persoalan

ilmu pasti, maka ia disebut intelligent dalam bidang “abstrak” .22

Kelas Interval :   Klasifikasi Skor IQ

140 - ke atas : genius (luar biasa)

120 – 139 : very superior (amat cerdas)

110 -119 : superior (cerdas)

90 – 109 : normal (average)

80 – 89 : dull (bodoh)

70 - 79 : border line (batas potensi/batas lemah)

50 - 69 : morrons (debiel/lemah mental)

30 - 49 : embicile (embisiel/lemah mental)

di bawah 30 : idiot

.

21 Abd. Rachman Abror, Psikologi Pendidikan, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.
2005), h.43

22 Patty, F., et.all., Pengantar Psikologi Umum, (Surabaya: Usaha Nasional.2004),
h.129
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Bersumber pada uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa

inteligensi adalah suatu potensi yang dimiliki manusia sejak lahir sehingga

melalui potensi tersebut memungkinkan seseorang berbuat sesuatu dengan

cara tertentu dan potensi tersebut bersifat umum untuk mengadakan

penyesuaian terhadap suatu situasi atau masalah kemampuan yang bersifat

umum.

55 70               85          100            115           130           145

Mentally low average above high superior axceptionally

Inadequate  intelligence average inteligence inteligence gifted

2.3% 13.6%         34.1%     34.1% 13.6%          2.1%             0.13%

Gambar 2

Tingkatan IQ

Merujuk pada klasifikasi di atas maka telah dapat diketahui, bahwa

yang menjadi ketentuan bagi inteligensi normal adalah skor IQ antara 90

s.d. 109. Adanya pertambahan usia anak, maka anak mengalami
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peningkatan inteligensi. Peningkatan skor inteligensi pada manusia23

terutama terjadi secara pesat ketika manusia masih kanak-kanak sampai

umur 13 atau 15 tahun, setelah itu inteligensi meningkat secara lambat24.

Inteligensi merupakan kesanggupan untuk menyesuaikan diri

kepada kebutuhan baru, dengan menggunakan alat-alat berpikir yang

sesuai dengan tujuannya25. Berpikir berarti meletakkan hubungan antar

bagian pengetahuan yang diperoleh manusia. Pengetahuan mencakup

segala konsep, gagasan, dan pengertian yang telah dimiliki atau diperoleh

manusia oleh manusia 26. Berpikir, melibatkan semua proses yang disebut

sensasi, persepsi dan memori .27

Keterampilan berpikir merupakan keterampilan mental yang

memadukan inteligensi dengan pengalaman28. Apabila mencermati al

Qur’an terdapat 49 kata yang muncul secara variatif dari kata dasar ‘aql.

Yaitu ‘aqaluh sekali, ta‘qilun 24 kali, na‘qilu sekali, ya‘qiluha sekali, dan

23Menurut Aristoteles, manusia adalah sejenis spesies binatang yang memiliki
inteligensi dan aspek itu ditemukan serta dibangun di dalam kelompok kelompok sosial yang
saling bekerjasama. Selain manusia disebut sebagai binatang berakal (rational animal), ia juga
binatang politik (political animal) (Edwards (eds.), 1972: 372). Lihat juga Weij (1988: 39).

24 Soemanto, Wasty, Psikologi Pendidikan: Landasan Kerja Pemimpin Pendidikan,
(Jakarta: PT. Rineka Cipta.2006), h.154

25 Purwanto, Psikologi Pendidikan, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.2007),h.52
26 Soemanto, Op.Cit, h.31

27Menurut Peale (2010: 246) bahwa salah satu fakta paling penting dan kuat
mengenai diri sendiri dinyatakan oleh William James bahwa “Manusia mampu mengubah
hidup dengan mengubah pikirannya. Apa yang dipikirkan begitulah jadinya. Jadi singkirkan
semua pikiran usang, isi benak dengan pikiran kreatif yang baru dan segar yang bersumber
pada keyakinan, kasih dan kebaikan. Melalui proses ini dapat membangun pikiran yang
sehat”. Baca Jalaluddin Rakhmat, , Psikologi Komunikasi, (Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya,2009), h.67

28 Edward de Bono, Revolusi Berpikir: Mengajari Anak Anda Berpikir Canggih dan
Kreatif dalam Memecahkan Masalah dan Memantik Ide-ide Baru, terj.  Ida Sitompul dan
Fahmy  Yamani, (Bandung: Kaifa.2007), h.24
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ya‘qilun 22 kali Pandangan yang sama dikemukakan Qardhawi29, materi

aql dalam al-Qur'an terulang 49 kali. Kecuali satu, semuanya datang dalam

bentuk fi'il mudhâri', terutama materi yang bersambung dengan wawu

jama'ah seperti bentuk ta‘qilun atau ya‘qilun.

Menurut Shihab, kata ‘aql (akal) tidak ditemukan dalam al-Quran,

yang ada adalah bentuk kata kerja masa kini, dan lampau30. Kata tersebut

dari segi bahasa pada mulanya berarti tali pengikat, penghalang. Al-Quran

menggunakannya bagi "sesuatu yang mengikat atau menghalangi

seseorang terjerumus dalam kesalahan atau dosa." Apakah sesuatu itu? al-

Quran tidak menjelaskannya secara eksplisit, namun dari konteks ayat-ayat

yang menggunakan akar kata ‘aql dapat dipahami bahwa ia antara lain

adalah:

1) Daya untuk memahami dan menggambarkan sesuatu, seperti firman-

Nya:

)٤٣َوتِْلَك اْألَْمثَاُل نَْضِربُھَا لِلنَّاِس َوَما یَْعقِلُھَا إِالَّ اْلَعالُِموَن (العنكبوت: 

"Demikian itulah perumpamaan-perumpamaan yang Kami berikan

kepada manusia, tetapi tidak ada yang memahaminya kecuali orang-

orang alim (berpengetahuan)".

2) Dorongan moral, seperti firman-Nya,

َم ّهللاُ إِالَّ بِ  اْلَحقِّ َذلُِكْم ...َوالَ تَْقَربُوْا اْلفََواِحَش َما ظَھََر ِمْنھَا َوَما بَطََن َوالَ تَْقتُلُوْا النَّْفَس الَّتِي َحرَّ

اُكْم بِِھ لََعلَُّكْم تَْعقِلُوَن (األنعام:  )١٥١َوصَّ

29 Qardhawi, Al-Qur'an Berbicara tentang Akal dan Ilmu Pengetahuan, terj. Abdul
Hayyie al-Kattani dan Irfan Salim,(Jakarta: Gema Insani.2004), h.19

30 M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur’an, (Bandung: Mizan.2003), h.294-295
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"... dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan keji, baik

yang nampak atau tersembunyi, dan jangan kamu membunuh jiwa

yang diharamkan Allah dengan sebab yang benar, demikian  itu

diwasiatkan Tuhan kepadamu, semoga kamu. memiliki dorongan

moral untuk meninggalkannya".

3) Daya untuk mengambil pelajaran dan kesimpulan serta hikmah

Bagaimanapun, kata ‘aqala31 mengandung arti mengerti,

memahami dan berpikir32 Berdasarkan pengorganisasian saraf, cara

berpikir manusia dapat dikelompokkan dalam 3 jenis, yaitu berpikir serial,

berpikir asosiatif dan berpikir integratif. Ketiga jenis proses berpikir ini

berhubungan dengan inteligensi33 yang berbeda-beda34, dan menghasilkan

bentukan mengenai teori-teori inteligensi.

1) Berpikir Serial: Teori-teori Inteligensi Berbasis Pengukuran

Kemampuan Pemecahan Masalah dan Logika Linear

Pada awalnya, pengukuran inteligensi dilakukan karena timbul

kebutuhan untuk meramal tingkat keberhasilan seseorang dalam

bidang pekerjaan yang akan dilakukannya. Pada saat itu banyak yang

melamar pekerjaan, namun tingkat keberhasilan untuk menyelesaikan

31Akal manusia dapat mencapai tingkat yang lebih tinggi bergantung pada radiasi
intelegensi agen yang menghubungkan dengan akal manusia. Al-Farabi mengumpamakan
hubungan ini bagaikan hubungan matahari dengan mata manusia. Melihatnya manusia
bergantung pada sinar matahari, begitu pula akal manusia ia hanya dapat mencerap hanya bila
ia tersibakkan oleh intelegensi agen yang menerangi jalannya (al-Farâbi, tth.: 17).

32 Nasution, Akal dan Wahyu dalam Islam, (Jakarta: Universitas Indonesia
Press.2005), h.7

33Berkaitan dengan intelegensi, al-Farâbi menghasilkan 4 (empat) makna untuk
istilah‘aql (intelek): intelek potensial (al-‘aql bi al-quwwah); intelek aktual (al-‘aql bi al-fi‘l);
intelek perolehan (al-‘aql al-mustafâd); intelek agen (al-‘aql al- fa‘al) (Netton, 1999: 47).

34 Hasan,Op.Cit, h.151



23

pekerjaan bervariasi, ada yang berhasil dan ada yang gagal.

Pengukuran inteligensi yang dirancang saat itu lebih banyak dilakukan

untuk melihat kemampuan berpikir serial.

Berpikir serial merupakan proses berpikir rasional atau logika

linear, dalam proses ini, suatu neuron dalam jaringan syaraf

berhubungan dengan neuron-neuron selanjutnya dengan membawa

informasi untuk memecahkan suatu masalah ke seluruh bagian otak35.

Perbedaan tingkat inteligensi pada manusia36 dalam

memecahkan masalah, telah disebutkan dalam ayat al-Qur'an mengenai

kontrak utang, dimana seseorang yang memiliki kelemahan intelektual

yang membuatnya lebih sulit mengerjakan suatu tugas dibanding orang

lain.

َسفِیھاً أَْو َضِعیفاً أَْو الَ یَْستَِطیُع أَن یُِملَّ ھَُو فَْلیُْملِْل َولِیُّھُ بِاْلَعْدِل... ...فإِْن َكاَن الَِّذي َعلَْیِھ اْلَحقُّ 

)٢٨٢(البقرة:

“Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah

(keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka

hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur”.

Bertitik tolak keterangan di atas, perbedaan dalam logika linear

dan berpikir rasional menunjukkan bahwa pengukuran terhadap

35 Hasan,Op.Cit, h.152
36Pemikiran tentang hakikat manusia, sejak zaman dahulu sampai zaman modern ini

belum berakhir dan tidak akan berakhir (Zuhairini, et.all., 2008: 71), demikian pula masalah
hakikat inteligensi manusia dalam dunia pendidikan dan pengajaran, merupakan salah satu
masalah pokok; karenanya tidak mengherankan jika masalah tersebut banyak dikupas orang,
baik secara khusus maupun secara sambil lalu dalam pertautan dengan pengupasan yang lain
(Suryabrata, 1984: 121).
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kemampuan intelektual dapat dilakukan untuk meramal tingkat

keberhasilan seseorang di masa yang akan datang.

Alat ukur inteligensi pertama dibuat oleh Alfred Binet, yang

melihat inteligensi sebagai kemampuan mental umum37. Hal ini

didasarkan pada teori inteligensi yang ditawarkan  Wilhem Stem pada

tahun 1911 mengenai Teori Uni Faktor (Uni Factor Theory) atau

General Intelligence. Menurut teori ini, inteligensi merupakan

kapasitas atau kemampuan umum. Karena itu, cara kerja inteligensi

juga bersifat umum. Reaksi atau tindakan seseorang dalam

menyesuaikan diri terhadap lingkungan atau memecahkan masalah

adalah bersifat umum. Kapasitas umum ini timbul akibat adanya

pertumbuhan fisiologis maupun akibat belajar. Kapasitas umum

(general capacity) yang ditimbulkan itu lazim dikemukakan dengan

kode G38.

Manakala menggunakan analisis faktor, penulis melihat bahwa

inteligensi bukan bersifat tunggal. Teori inteligensi yang berkaitan

dengan ini adalah:

a) Teori Dwi Faktor (Two-Factors Theory)

Pada tahun 1904 yaitu sebelum Stem, seorang ahli

matematika bernama Charles Spearman, mengajukan sebuah teori

tentang inteligensi. Teori Spearman itu dikenal dengan sebutan

"Two kinds of factors theory". Spearman mengembangkan teori

37 Hasan, Op.cit, h.153
38 Soemanto, Op,Cit., h.143
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inteligensi berdasarkan suatu faktor mental umum yang diberi kode

"G" serta faktor-faktor spesifik yang diberi tanda "S" menentukan

tindakan-tindakan mental untuk mengatasi permasalahan 39.

Orang yang inteligensinya mempunyai faktor "G" luas,

memiliki kapasitas untuk mempelajari berbagai ilmu pengetahuan.

Dia dapat mempelajari bermacam-macam pelajaran seperti

matematika, bahasa, sains, sejarah, dan sebagainya. Menggunakan

berbagai simbol abstrak, orang yang memiliki faktor "G" sedang

atau rata-rata, ia mempunyai kemampuan sedang untuk

mempelajari bidang-bidang studi. Luasnya faktor "G" ditentukan

pada gagasan, bahwa fungsi otak tergantung kepada ada dan

tidaknya struktur atau koneksi yang tepat bagi situasi atau masalah

tertentu yang khusus. Luasnya faktor "S" mencerminkan kerja

khusus dan otak40, bukan karena struktur khusus otak faktor "S"

lebih bergantung kepada organisasi neurologis yang berhubungan

dengan kemampuan-kemampuan khusus41.

39 Abdul Rachman Saleh dan Muhbib Abdul Wahab, Psikologi Suatu Pengantar
dalam Perspektif Islam, (Jakarta: Kencana.2004), h. 185

40Perkembangan struktur dan fungsi otak melalui tiga tahapan, mulai dari otak
primitif (action brain), otak limbik (feeling brain) dan akhirnya ke neocortex (thought brain),
walaupun saling berkaitan, ketiganya memiliki fungsi masing-masing (Surya, 2007: 5).

41 Abdul Rachman Saleh dan Muhbib Abdul Wahab, Op.Cit., h.186
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Gambar berikut:

Gambar 3

Ilustrasi Model Teori Spearman

Eduksi Hubungan (R) Eduksi Korelasi (F2)

antara Dua Hal (F1 dan F) dari (F1) dan Hubungan (R)

Gambar 4

Diagram Eduksi Relasi dan Eduksi Korelasi

b) Teori Multi Faktor

Louis Thurstone tidak sependapat dengan adanya faktor G.

Ia menyatakan inteligensi terdiri dari tujuh kemampuan mental

primer (Hasan, 2007: 153) yang disebut grup faktor atau faktor C,

meliputi (1) penalaran numerik (number facility); (2) ingatan

G
3 2

F1 F2 F1 F2

R R
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(memory); (3) makna verbal (ability in verbal relation),

kemampuan menangkap hubungan percakapan bahasa; (4)

kemampuan spasial, tajam penglihatan; (5) penalaran induktif

(ability to deduce from presented data),  menarik kesimpulan dari

data-data yang ada; (6) kecepatan perseptual (speed of perception)

(7) pemecahan masalah (problem solving).

Gambar berikut:
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Gambar 5

Model Teori Inteligensi Thurstone
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c) Teori Inteligensi Kuantitas

Menurut Thorndike, ada 3 macam dimensi inteligensi,

yakni level masalah yang timbul yang dapat seseorang pecahkan

(altitude dimension), kualitas dimana masalah dapat dipecahkan

(speed dimension), jumlah masalah pada level tertentu yang dapat

dipecahkan (range dimension)42.

Gambar berikut:

Inteligensi

Gambar 6

Tiga Komponen Inteligensi

42 Torrance, E. Paul (ed.), Talent and Education: Present Status and Future Direction,
(Minneapolis: University of Minnesota Press.1960), h.14

Abstraksi

Mekanik

Sosial
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d) Teori Inteligensi Cair dan Inteligensi Kristal (Fluid Intelligence

and Crystalized Intelligence)

Teori ini dicetuskan pada tahun 1960-an oleh Raymond

Cattell dan John Horn. Teori ini merupakan pengembangan lebih

lanjut dari teori General Intelligence 43. Mereka membedakan

antara kemampuan penyelesaian masalah yang tidak dapat

diperoleh karena pengajaran dan bebas dari pengaruh kebudayaan

(inteligensi cair) dan didapat dari sekolah atau pengaruh budaya

lain (inteligensi kristal). Inteligensi cair berbasis pada sifat

biologis. Jenis pengukurannya yakni alasan umum, memori, jarak

perhatian, dan analisis sejumlah kerangka yang merefleksikan

inteligensi ini. Inteligensi kristal adalah inteligensi yang diperoleh

dari proses pembelajaran, pendidikan dan pengalaman hidup. Jenis

inteligensi ini dapat terus meningkat, tidak ada batas maksimal,

selama manusia masih bisa dan belajar. Kemampuan ini

direfleksikan dengan tes kosakata, informasi umum dan

kemampuan aritmatika.44

Pendekatan pengukuran IQ selanjutnya mulai

memperhitungkan faktor kontekstual dimana inteligensi diperlihatkan

45. Beberapa teori inteligensi mendukung statement ini, di antaranya:

43 Adi Gunawan, W, Genius Learning Strategy: Petunjuk Praktis untuk Menerapkan
Accelerated Learning, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.2006), h.219

44 Guy R Lefrancois, Psychology for Teaching, (Belmont: Wadsworth Publishing
Company.1998), h.208

45 Hasan, Op.Cit, h. 153



31

a) Teori Inteligensi Tritunggal (Triarchic Intelligence)

Menurut Prof. Robert J. Stenberg seseorang akan berhasil

bila mempunyai keseimbangan dalam inteligensi kreatif, analisis

dan praktis. Inteligensi kreatif meliputi kemampuan mengenali dan

merumuskan ide yang baik dan solusi untuk masalah dalam

berbagai bidang kehidupan. Inteligensi analisis digunakan saat

secara sadar mengenali dan memecahkan masalah; merumuskan

strategi; menyusun dan menyampaikan informasi secara akurat;

mengalokasikan sumber daya dan memantau hasil yang dicapai.

Inteligensi praktis adalah inteligensi yang digunakan dalam

kehidupan sehari-hari untuk bisa bertahan hidup, meliputi

keberhasilan mengatasi perubahan dan kumpulan dari pengalaman

dalam mengatasi berbagai masalah .46

b) Teori Inteligensi yang Dapat Dipelajari (Learnable Intelligence)

Teori inteligensi ini dicetuskan oleh David Perkins dari

Harvard. Inti teori ini adalah bahwa inteligensi dipengaruhi dan

dioperasikan oleh beberapa faktor dalam kehidupan manusia.

Faktor tersebut adalah sistem otak, pengalaman hidup dan

kapasitas untuk melakukan pengaturan diri47.

c) Teori Inteligensi Perilaku (Behaviour Intelligence).

Profesor Arthur Costa dari Institute of Intelligence di

Barkeley melakukan riset terhadap inteligensi sebagai suatu

46 Gunawan, Op.Cit, h.221
47 Gunawan, Op.Cit, h.221
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kumpulan dari kecenderungan perilaku. Inteligensi adalah

keuletan, kemampuan mengatur perilaku impulsive, empati,

fleksibilitas dalam berpikir, meta kognisi, menguji akurasi dan

ketepatan, kemampuan bertanya dan mengajukan pertanyaan,

menerapkan pengetahuan yang didapatkan sebelumnya, ketepatan

penggunaan bahasa dan pikiran, mengumpulkan data melalui panca

indera, kebijaksanaan, rasa ingin tahu dan kemampuan

mengalihkan perasaan.48

Adapun Howard Gardner mengkritik bahwa inteligensi tidak

dapat diukur dengan skor tunggal, sebagaimana pengukuran inteligensi

sebelumnya yang hanya menetapkan pada inteligensi  linguistik dan

logis-matematis saja49, dan inteligensi dinyatakan dalam simbol

kuantitatif.  Simbol kuantitatif atau angka menyatakan nilai

perbandingan, maka disebut quotient50 Menurutnya, manusia

mempunyai lebih dari satu inteligensi yang memiliki kemampuan

berbeda dan berhubungan dengan daerah otak yang berlainan. Teori

inteligensi majemuk (multiple intelligence) ini mengatakan bahwa

seorang manusia paling tidak memiliki sembilan inteligensi yaitu

linguistik, logis-matematis, intra personal, interpersonal, musikal,

gerak-badani, spasial, naturalis, dan eksistensial. Seluruh inteligensi51

48 Gunawan, Op.Cit., h. 220-221
49 Hasan, Op.Cit, h. 153
50 SJ,Drost, Dari KBK Sampai MBS, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas.2006), h.65

51Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan inteligensi: 1) Faktor herediter
atau genotip. Faktor genetik merupakan potensi dasar dalam perkembanan inteligensi
(Ratnawati (ed.), 2001: 137). Gen -- sering disebut juga sebagai faktor bawaan dari keturunan
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ini saling bekerjasama dalam satu jalinan yang unik dan rumit. Setiap

manusia memiliki seluruh inteligensi ini dengan kadar perkembangan

yang berbeda52.

W.Wundt, Strukturalisme, W. James, Pungsionalisme,

Bapak Psikologi Jerman Bapak Psikologi Amerika

Gambar 7

Tokoh Psikologi Internasional

2) Berpikir Asosiatif: Inteligensi Emosional (Emotional Intelligence)

-- membawa kadar gen yang berbeda-beda pada setiap orang. Implementasi dari gen pembawa
inteligensi ini terwujud pada pembentukan struktur otak.  Pengaruh gen dalam pembentukan
struktur adalah 50%, sedangkan 50% dibentuk oleh kondisi di luar gen atau disebut
lingkungan (Ratnawati (ed.), 2001: 8). Gen mempunyai pengaruh pada kewaspadaan dan
kemampuan sensori, sedangkan lingkungan berpengaruh terhadap respons kognitif (Gunawan,
2006: 224). 2) Faktor lingkungan. Lingkungan yang kaya akan stimulus (enriched
environment) dan tantangan, dengan kadar yang seimbang dan ditunjang dengan faktor
dukungan dan pemberdayaan, akan menguatkan “otot” mental dan inteligensi, karena sangat
membantu pertumbuhan koneksi sel otak. Pilihan gaya hidup, kondisi perlakuan dan
pengalaman hidup akan sangat berpengaruh terhadap level perkembangan kognitif (Gunawan,
2006: 222). 3) Asupan nutrisi pada zat makanan. Hubungan linear antara nutrisi yang dapat
diserap tubuh dan pembentukan organ sudah terkode secara otomatis pada setiap orang.
Semakin tinggi asupan suplai makanan (gizi) semakin sempurna pembentukan organ tubuh.
Sebaliknya, jika asupan gizi rendah, maka pembentukan struktur tubuh menjadi tidak kompak.
Jika kondisi ini dikaitkan dengan organ inteligensi (otak), akan mengakibatkan  menurunnya
tingkat kapasitas memori dan koneksi sel saraf yang terbentuk tidak kuat. Maka, penyerapan
informasi pendukung inteligensi terganggu, dan jumlah informasi yang dapat diserap dalam
durasi waktu tertentu lebih kecil (Surya, 2007: 13-14). 4) Faktor kejiwaan. Kondisi emosional
bernilai penting dalam menumbuhkan kreativitas yang dikendalikan oleh kemauan diri.
Kreativitas ini sebagian besar muncul bukan dari pembentukan, melainkan berdasarkan
perilaku alamiah (Surya, 2007: 15). Kejiwaan memiliki nilai tersendiri secara fisiologis.
Kondisi emosional berpengaruh secara struktural dalam fungsi-fungsi organ kelenjar yang
dipengaruhi oleh otak. Misalnya, terpacunya pengeluaran adrenalin dipengaruhi oleh kondisi
emosional.

52 Gunawan, Op,Cit, h.220-221
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Peramalan tingkat keberhasilan seseorang ternyata tidak hanya

dilakukan dengan mengukur kemampuan pemecahan masalah dan

logika linear. Banyak kasus yang menunjukkan  bahwa mereka yang

memiliki IQ tinggi ternyata gagal dalam pekerjaan dan

penghidupannya. Para ahli kemudian melihat adanya proses berpikir

yang lain, yakni proses berpikir asosiatif.

Berpikir asosiatif merupakan proses berpikir yang

menggunakan logika samar (fuzzy logic), tidak terlalu mekanistik,

tetapi lebih merupakan inteligensi yang komplek yang memungkinkan

untuk melakukan perbandingan, menemukan asosiasi, alternatif dan

melakukan evaluasi. Jaringan dari neuron berinteraksi secara

berkesinambungan satu sama lainnya, dengan melakukan impuls

listrik. Proses berpikir ini merupakan proses berpikir yang mendasari

berpikir kreatif dan inteligensi emosional53.

Berpikir asosiatif merupakan proses berpikir manusia yang

juga diceritakan dalam al-Qur'an. Al-Qur'an menggambarkan

bagaimana Qabil melihat gagak menggali tanah dan melalui proses

berpikir asosiatif menemukan cara untuk menguburkan mayat. Ketika

melakukan hal ini, al-Qur'an juga menggambarkan emosi yang terjadi

pada Qabil berupa penyesalan.

تَا أََعَجْزُت أَْن أَُكوَن بََعَث ّهللاُ ُغَراباً یَْبَحُث فِي األَْرِض لِیُِریَھُ َكْیَف یَُواِري َسْوءةَ أَِخیِھ قَاَل یَا َوْیلَ 

)٥:المائدة(ِمْثَل ھَـَذا اْلُغَراِب فَأَُواِرَي َسْوءةَ أَِخي فَأَْصبََح ِمَن النَّاِدِمینَ 

53 Hasan, Op.Cit,h.153
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“Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali di bumi untuk

memperlihatkan kepadanya (Qabil) bagaimana dia seharusnya

menguburkan mayat saudaranya. Berkatalah Qabil: ”Aduhai celaka

aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, lalu

aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini?” Jadilah dia termasuk

orang-orang yang menyesal.”

Menurut Daniel Goleman, dalam inteligensi emosional

terdapat lima komponen penting dan kombinasi dari masing-masing

komponen ini memiliki nilai yang lebih penting dari pada IQ. Elemen

tersebut adalah kesadaran diri, manajemen emosi, motivasi, empati dan

mengatur hubungan atau relasi. Orang yang memiliki inteligensi

emosional mampu mengelola emosinya, sehingga selalu mendapatkan

manfaat dari semua kejadian yang dihadapinya54.

3) Berpikir Integratif: Inteligensi Spiritual (Spiritual Intelligence)

Berpikir integratif terjadi ketika otak mencari arti, melakukan

penginderaan dan memahami segala hal yang dialaminya. Proses

berpikir ini berlangsung ketika terjadi getaran khusus 40 Mega hertz

pada seluruh bagian otak dan mendasari ditemukannya inteligensi

spiritual55. Gejala ini merupakan dasar fisiologis untuk menyatakan

adanya inteligensi spiritual. Getaran ilahi inilah, manusia hidup

54 Daniel Goleman, , Kecerdasan Emosi untuk Mencapai Puncak Prestasi, terj. Alex Tri
Kantjono Widodo, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,1999), h.587

55 Hasan, Op, Cit,. 153
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sebagai makhluk jasmani rohani yang mulia melebihi makhluk

lainnya56.

Al-Qur'an telah menggambarkan adanya getaran tertentu pada

seseorang ketika ia mencari makna dan petunjuk dengan membaca al-

Qur'an dan menemukan spiritual Ketuhanan setelah membacanya.

ثَانَِي تَْقَشِعرُّ ِمْنھُ ُجلُوُد الَِّذیَن یَْخَشْوَن َربَّھُ  تََشابِھاً مَّ َل أَْحَسَن اْلَحِدیِث ِكتَاباً مُّ ُ نَزَّ ْم ثُمَّ تَلِیُن هللاَّ

ِ (الزمر:ُجلُوُدھُْم َوقُلُوبُھُْم إِلَى  )٢٣ِذْكِر هللاَّ

“Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik (yaitu) al-Qur’an

yang serupa (mutu ayat-ayatnya) lagi berulang-ulang, gemetar

karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya, kemudian

menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah.”

Pasangan suami istri Ian Marshall dan Danah Zohar

mendefinisikan intelligensi spiritual sebagai inteligensi untuk

menghadapi persoalan makna atau value, yaitu inteligensi untuk

menempatkan dan menilai perilaku dan jalan hidup dalam konteks

makna yang lebih luas dan kaya57 .

Seseorang yang memiliki inteligensi spiritual yang tinggi,

memiliki tingkat kesadaran diri yang tinggi, mampu menghadapi dan

memanfaatkan penderitaan dan rasa sakit, memiliki visi, memiliki

kemampuan untuk melihat hal-hal yang berbeda dan berpandangan

56 Achmadi, Ideologi Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar.2005), h.45
57 Ary Ginanjar Agustian, Rahasia Sukses Membangun Inteligensi Emosi dan Spiritual

ESQ: Emotional Spiritual Quotient Berdasarkan 6 Rukun Iman dan 5 Rukun Islam, (Jakarta:
Arga Wijaya Persada.2008), h.57
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holistik58. Inteligensi ini tidak identik dengan agama formal.

Inteligensi ini adalah spirituality, bukan organized religion, karena itu,

inteligensi ini tidak milik satu agama59.

Berbeda dengan inteligensi  umum (IQ) yang memandang dan

menginterpretasikan sesuatu dalam kategori kuantitatif (data dan fakta)

dan gejala (fenomena). Inteligensi  spiritual memandang dan

menginterpretasikan sesuatu tak hanya bersifat kuantitatif dan

fenomenal, tetapi melangkah lebih jauh dan mendalam, yakni pada

dataran epistemik dan ontologis (substansial). Inteligensi  spiritual juga

berbeda dengan inteligensi  emosional, dalam melihat dan menyadari

diri. Pada inteligensi  emosional, manusia dilihat dan dianalisis dalam

batas-batas psikologis dan sosial, sementara pada inteligensi  spiritual,

manusia diinterpretasi dan dipandang eksistensinya sampai pada

dataran noumenal (fitriyah) dan universal60.

Bertitik tolak pada uraian di atas dapat diambil kesimpulan,

inteligensi  spiritual bukanlah doktrin agama yang mengajak manusia

untuk cerdas memilih salah satu agama, ia merupakan sebuah konsep

yang berhubungan bagaimana seseorang mempunyai inteligensi  dalam

mengelola makna-makna, nilai-nilai dan kualitas kehidupan

spiritualnya. Kehidupan spiritual ini meliputi: (1) hasrat untuk hidup

bermakna, (2) motivasi mencari makna hidup, dan (3) mendambakan

58 Hasan, Op.Cit., h.159
59 Taufik Pasiak, Manajemen Inteligensi: Memberdayakan IQ, EQ dan SQ untuk

Kesuksesan Hidup, (Bandung: Mizan.2006), h.23
60 Suharsono, Melejitkan IQ, IE & IS, (Depok: Inisiasi Press.2005), h.150
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hidup bermakna. Inteligensi  spiritual ini tidak selalu berhubungan

dengan agama.

2. Prophetic Philosophy sebagai Sumber Prophetic

Intelligence

a. Pengertian Kenabian

Apabila mengamati pengaruh para nabi merubah pemahaman dan

kepercayaan umat yang timbul, maka diketahui bahwa mereka mampu

merubah umat dari gelap menjadi terang benderang, dan mengeluarkan

mereka dari kesesatan menuju petunjuk. Dakwah para nabi merupakan

penyelamat bagi umat dari kesesatan syirik dan penyembahan berhala dan

sebagai pembersih bagi masyarakat dari kotoran permusuhan, kerusakan

dan kekacauan. Firman Allah SWT:

ةً  ِریَن َوُمْنِذِریَن َوأَْنَزَل َمَعھُُم اْلِكتَاَب بِاْلَحقِّ لِیَْحُكَم بَْینَ َكاَن النَّاُس أُمَّ َواِحَدةً فَبََعَث هللاُ النَّبِیِّیَن ُمبَشِّ

ا بَْینَھُْم فَھََدى هللاُ ْغیً النَّاِس فِیَما اْختَلَفُوا فِیِھ َوَما اْختَلََف فِیِھ إِالَّ الَِّذیَن أُوتُوهُ ِمْن بَْعِد َما َجاَءْتھُُم اْلبَیِّنَاُت بَ 

)١٣:البقرة(اْختَلَفُوا فِیِھ ِمَن الَْحقِّ بِإِْذنِِھ َوهللاُُ◌ یَْھِدي َمْن یََشاُء إِلَى ِصَراٍط ُمْستَقِیمالَِّذیَن َءاَمنُوا لَِما

"Manusia itu adalah umat yang satu (setelah timbul perselisihan) maka

Allah mengutus para Nabi, sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi

peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka Kitab yang benar,

untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka

perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang Kitab itu melainkan orang yang

telah didatangkan kepada mereka Kitab, yaitu setelah datang kepada

mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki antara mereka

sendiri. Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada
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kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendak-

Nya dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya

kepada jalan yang lurus”.

Ayat tersebut menunjukkan bahwa pada mulanya manusia itu

berada pada petunjuk dan agama yang benar, namun mereka berselisih,

bertengkar dan membuat kerusuhan tersebut di bumi, mereka menyimpang

dari jalan yang lurus. Maka Allah Ta’ala mengutus para nabi kepada

mereka sebagai pemberi khabar gembira dan pemberi peringatan. Riwayat

dari Ibnu ‘Abbas ra. bahwasanya ia berkata, “Jarak waktu antara Adam

dan Nuh itu berabad-abad lamanya, dimana manusia di masa itu selalu

berada pada kebenaran; namun pada akhirnya mereka berselisih, maka

Allah mengutus Nuh dan nabi-nabi sesudahnya kepada  mereka” 61.

Tujuan mengutus para rasul yang mulia itu sebagaimana firman

Allah:

ةٌ  ِریَن َوُمْنِذِریَن لِئَالَّ یَُكوَن لِلنَّاِس َعلَى هللاِ ُحجَّ ُسِل َوَكاَن هللاُُ◌ َعِزیًزا َحِكیًماُرُسًال ُمبَشِّ (بَْعَد الرُّ

)١٦٥:النساء

“(Mereka kami utus) selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan

pemberi peringatan agar tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah

sesudah diutusnya rasul-rasul itu. Allah Maha Perkasa lagi Maha

Bijaksana”.

61 ad-Dimasyqî, Ismâ'îl ibn Kasîr al-Qurasyî, Tafsîr al-Qur’an al-Azîm, Juz 3, (Beirut: Dâr al-
Ma’rifah,1980), h.53
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Allah juga menjadikan setiap rasul itu sebagai penyelamat bagi

ummatnya dari gelap gulita menuju cahaya yang terang benderang. Firman

Allah SWT;

ْرھُْم بِأَیَّاِم هللاِ إِنَّ فِي َذلَِك َولَقَْد أَْرَسْلنَا ُموَسى بِآیَاتِنَا أَْن أَْخِرْج قَْوَمَك ِمَن الظُّلَُماتِ  اِلَى النُّوِر َوَذكِّ

)٥:ابراھیم(ٍر َشُكورٍ َآلیَاٍت لُِكلِّ َصبَّا

“Dan sesungguhnya Kami telah mengutus Musa dengan membawa ayat-

ayat Kami, (dan Kami pindahkan kepadanya): “Keluarkanlah kaummu

dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dan ingatkanlah mereka

pada hari-hari Allah”. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat

tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi setiap orang penyabar dan banyak

bersyukur”.

Adapun derajat nabi adalah keutamaan dan pemberian Ilahi yang

dikaruniakan Allah kepada hamba yang Dia kehendaki dan dikhususkan

kepada orang yang Dia pilih. Derajat nabi itu tidak bisa diperoleh kecuali

dengan jalan bersungguh-sungguh dan memperletih diri, juga tidak bisa

didapat kecuali dengan banyak taat dan ibadah.

Menurut Muthahari, , tujuan dari misi kenabian adalah:62

1) Nabi-nabi mempunyai tujuan ganda, yang satu berkaitan dengan

kehidupan dan kebahagiaan di akhirat (monoteisme63 teoritis dan

62 Murtadha Muthahhari, Falsafah Kenabian, terj. Ahsin Muhammad, (Jakarta: Pustaka
Hidayah.1991), h.31-33

63Monoteisme, yaitu bentuk reliji yang berdasarkan pada kepercayaan terhadap satu
Tuhan dan terdiri atas upacara-upacara guna memuja Tuhan. Contohnya, agama Islam dengan
inti ajaran imannya yang berbentuk pengakuan, “Tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad
itu utusan Allah”; juga dalam Yudaisme (Agama Yahudi) disebutkan, “Dengarlah orang Israel,
Tuhan kita adalah Tuhan yang Satu”; Sikhism menyebutkan, “Tidak ada Tuhan kecuali Tuhan
yang Satu” (Kahmad, 2000: 32), Koentjaraningrat (1974: 268-269), Bakker S.Y. (1976: 29).
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monoteisme individual), semuanya berkaitan dengan kebahagiaan

duniawi (monoteisme sosial).

2) Monoteisme sosial dan prasyarat utamanya adalah monoteisme teoritis

dan monoteisme praktis dan individual. Monoteisme teoritis

bergantung pada pengenalan kepada Tuhan. Sebagian dari

keistimewaan manusia adalah kemampuan mengubah diri dari “aku”

menjadi “kita”, alam monoteisme sosial tidak bisa dicapai tanpa

monoteisme teoritis dan monoteisme praktis individual, maka Tuhan

telah menjadikan dan penyembahan kepada-Nya sebagai prasyarat

bagi tegaknya monoteisme sosial.

3) Mengenal Tuhan dan mendekatkan diri kepada-Nya mensyaratkan

monoteisme sosial untuk mencapai tujuan yang luhur ini.

Kebahagiaan, kesempurnaan, keselamatan dan kesejahteraan manusia

tergantung pada pengenalan terhadap Tuhan. Nabi-nabi menaruh

perhatian terhadap keadilan, kemerdekaan, kesetaraan dan moralitas-

moralitas sosial lainnya, semua itu hanyalah alat untuk mencapai

kesempurnaan.

4) Nilai-nilai sosial harus berhubungan dengan nilai inheren, nilai-nilai

tersebut juga merupakan sarana menuju nilai orisinal manusia, yaitu

menyembah dan beriman kepada Tuhan.

Kenabian adalah pemberian dari Allah, dan keistimewaan dari Dzat

Yang Maha Tinggi lagi Maha Kuasa kepada mahluk yang Dia kehendaki,
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kenabian itu berbeda dengan kerajaan dan kekuasaan dalam beberapa hal

penting, di antaranya adalah:

Pertama, kenabian bukan warisan. Putera nabi itu tidak otomatis

menjadi nabi dengan jalan mendapatkan warisan dari ayahnya; akan tetapi

kenabian itu benar-benar keutamaan Ilahi dan pilihan Tuhan.

Kedua, kenabian selamanya tidak diberikan kepada orang kafir,

dan hanya diberikan kepada orang yang beriman. Hal ini berbeda dengan

kekuasaan dan kerajaan yang kadang-kadang diberikan kepada orang yang

tidak beriman. Allah Ta’ala berfirman dalam menceritakan Fir’aun:

أَفََال َونَاَدى فِْرَعْوُن فِي قَْوِمِھ قَاَل یَاقَْوِم أَلَْیَس لِي ُمْلُك ِمْصَر َوھَِذِه اْألَْنھَاُر تَْجِري ِمْن تَْحتِي 

)٥١:الزخرف(تُْبِصُرونَ 

“Fir’aun berseru kepada kaumnya (seraya) berkata: “Wahai kaumku,

bukankah kerajaan Mesir ini kepunyaanku dan (bukanlah) sungai-sungai

ini mengalir di bawahku. Apakah kamu tidak melihatnya?”

Hubungannya dengan nabi dan rasul, patut ditambahkan tentang

rasul-rasul yang digelari ulûl ‘azmi ada lima yaitu: Nuh, Ibrahim, Musa,

Isa dan Muhammad. Ulûl ‘azmi ialah rasul-rasul yang terkenal keras

kemauannya dan cita-citanya (dalam menyampaikan wahyu Tuhan kepada

ummatnya masing-masing)64. Allah SWT berfirman:

ُسِل  )٣٥:األحقاف(فَاْصبِْر َكَما َصبََر أُولُو اْلَعْزِم ِمَن الرُّ

“Maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan

hati dari rasul-rasul yang telah bersabar”.

64 T. M. Hasbi ash-Shiddieqy, al-Islam, Jilid 1, (Jakarta: Bulan Bintang,1992), h.151
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Ketiga, kenabian mempunyai lapangan yang luas, tujuan yang

utama, sasaran yang mulia, dan kandungan dakwahnya fundamental, yakni

mengajak “iman kepada Allah” dan mengajak “iman kepada hari akhir”

dan mengenyampingkan kehidupan duniawi yang fana, yang sangat

diminati oleh kebanyakan orang.

Kata “nubuwwah” dalam kamus al-Munawwir berarti kenabian65.

Nabi adalah seorang manusia yang diberi wahyu oleh Allah SWT dengan

hukum syara’ akan tetapi dia tidak dituntut untuk menyampaikan. Rasul

itu seorang manusia yang diberi wahyu oleh Allah SWT dengan hukum

syara’ dan ia diperintah untuk menyampaikannya. Kerasulan itu lebih

tinggi tingkatannya dibandingkan kenabian, karena setiap rasul tentu nabi,

namun tidak setiap nabi itu rasul. Bilangan nabi tidak diketahui secara

pasti karena jumlahnya sangat banyak, menurut sebagian riwayat 120.000

orang66. Jumlah rasul hanya sedikit dan disebut di dalam al-Qur'an yang

wajib diyakini, secara terperinci ada 25 yang kesemuanya adalah rasul.

Secara etimologis nabi berasal dari kata na-ba artinya ditinggikan

atau dari kata na-ba-a artinya berita. Seorang nabi itu seorang yang

ditinggikan derajatnya oleh Allah SWT dengan memberinya berita

(wahyu). Rasul berasal dari kata ar-sa-la artinya mengutus, setelah

65 Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, Yogyakarta:
Pustaka Progressif.1997), h.1375

66 Muhammad Ali ash-Shabuni, Kisah-Kisah Nabi dan Masalah Kenabiannya, terj. Muslih
Shabir, (Semarang: CV. Cahaya Indah.1999), h.11
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dibentuk, menjadi rasul berarti yang diutus. Rasul adalah seorang yang

diutus oleh Allah SWT untuk menyampaikan misi, pesan (risalah)67.

Secara terminologis nabi dan rasul adalah manusia biasa laki-laki

yang dipilih oleh Allah SWT untuk menerima wahyu. Apabila tidak

diiringi dengan kewajiban menyampaikannya atau membawa satu misi

tertentu, maka dia disebut nabi (saja). Apabila diikuti dengan kewajiban

menyampaikan atau membawa misi (risalah) tertentu maka dia disebut

(juga) dengan rasul. Jadi setiap rasul adalah nabi, tetapi tidak setiap nabi

menjadi rasul68.

Sebagaimana manusia biasa lainnya, nabi dan rasul pun hidup

seperti kebanyakan manusia, yaitu makan, minum, tidur, berjalan, kawin,

mempunyai anak, merasa sakit, senang, kuat, mati dan sifat-sifat

manusiawi lainnya. Firman Allah QS. al-Furqan: 20.

)٢٠:الفرقان…(َوَما أَْرَسْلنَا قَْبلََك ِمَن اْلُمْرَسلِیَن إِالَّ إِنَّھُْم لَیَأُْكلُوَن الطََّعاَم َویَْمُشوَن فِي اْألَْسَواقِ 

“Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul sebelummu,

melainkan mereka sungguh memakan makanan dan berjalan di pasar… .”

یَّةً ٌ  )٣٨:الرعد(َولَقَْد أَْرَسْلنَا ُرُسًال ِمْن قَْبلَِك َوَجَعْلنَا لَھُْم أَْزَواًجا َوُذرِّ

“Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu

dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan… .”

Prasyarat kepribadian, keturunan dan kebutuhan masyarakat

tersebut oleh al-Jazairy diistilahkan dengan “Muhalat an-Nubuwwah”,

yang intinya ada tiga hal sebagai berikut:

67 Humaidi Tata Pangarasa, Kuliah Aqidah Lengkap, (Surabaya: PT. Bina Ilmu.1990), h.93
68 Abu Bakar Jabir al-Jazâiry, Aqidah Al-Mu’min, Kairo: Maktabah al-Kulliyat al-Azhariyah.
1978), h. 259-260
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1) Al-Mitsâliyah (ketauladanan). Artinya, seorang yang diangkat menjadi

nabi haruslah memiliki kemanusiaan yang sempurna; baik fisik, akal

pikiran maupun rohani. Dia haruslah merupakan pribadi yang mulia dan

terpuji. Selalu menjadi panutan dan contoh tauladan. Bebas dari segala

sifat dan tingkah laku yang tidak baik, oleh sebab itu, kehidupan seorang

calon nabi akan selalu dipelihara dan dijaga oleh Allah sejak kecilnya.

2) Syaraf an-Nasab (keturunan yang mulia). Artinya, seorang yang akan di

angkat menjadi nabi haruslah berasal dari keturunan yang mulia. Mulia

dalam pengertian umum yaitu terhindar dari segala bentuk kerendahan

budi dan hal-hal lain yang akan menjatuhkan martabat dan nilai-nilai

kemanusiaannya. Dia haruslah orang yang terpandang dan dihormati

kaumnya.

3) Amil az-Zamân (dibutuhkan zaman). Artinya kehadirannya memang

sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk mengisi kekosongan rohani,

memperbaiki segala kerusakan masyarakat dan mengembalikan umat

manusia kepada kehidupan sesuai dengan fitrah dan penciptaannya69.

Menurut al-Jabiri, kenabian ada dua kategori; pertama, kenabian

yang terputus, yaitu kenabian yang telah disyari’atkan oleh Allah SWT

yang memuat tentang jarimah hudud70 atau qisâs71 dan ahkam, ini terjadi

69 Ibid.
70Jarimah hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had. Pengertian

hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan menjadi hak Allah (hak
masyarakat) (Mubarok dan Enceng Arif Faizal, 2004: 164).

71Qisâs dalam arti bahasa adalah ,تـَتََّبَع اْالثـَرَ  artinya menelusuri jejak (Unais, et.all., tth.: 739).

Pengertian tersebut digunakan untuk arti hukuman, karena orang yang berhak atas qisâs
mengikuti dan menelusuri jejak tindak pidana dari pelaku. Qisâs juga diartikan: yaitu ,املَُماثـََلةُ 

keseimbangan dan kesepadanan (Zuhaili, 1989: 261). Dari pengertian yang kedua inilah
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pada para nabi dan rasul dalam sejarah. Kedua, kenabian yang terus

berlangsung, yaitu kenabian ma’rifat, meliputi kenabian ilham dan ‘irfan.

Kenabian yang terus berlangsung bisa diproses sebagaimana walayah,

karena pada awalnya kenabian sama dengan walayah, keduanya bisa

diusahakan. Wali tidak hanya berdasar pada kenabian, namun juga

berdasar pada kerasulan, seorang wali Allah berarti mewarisi aspek

kenabian dan kerisalahan sekaligus. Kekuasaan wali sebenarnya tidak

hanya dunia spiritualitas, namun juga menjaga keteraturan alam raya72.

Secara umum setiap nabi dan rasul memiliki sifat-sifat yang mulia

dan terpuji sesuai dengan  status sebagai manusia pilihan Allah SWT, baik

dalam hal-hal yang berhubungan langsung dengan Allah SWT maupun

dengan sesama manusia dan mahluk Allah lainnya. Secara khusus, setiap

rasul memiliki empat sifat yang berhubungan erat dengan tugasnya sesuai

utusan Allah, keempat sifat tersebut yaitu:

1) As-Sidq (benar). Artinya, selalu berkata benar, tidak pernah berdusta

dalam keadaan bagaimanapun. Apapun perkataan rasul, baik berupa berita,

janji, ramalan masa depan dan lainnya selalu mengundang kebenaran.

Mustahil bagi seorang rasul mempunyai sifat kizib atau pendusta, karena

hal tersebut menyebabkan tidak adanya orang yang akan membenarkan

kemudian diambil pengertian menurut istilah. Menurut istilah syara', qisâs adalah جمَُازَاُة اجلَْاِىن ِمبِْثِل ِفْعِلهِ 
yang artinya memberikan balasan kepada pelaku, sesuai dengan perbuatannya (Zuhaili, 1989:
261).

72 Muhammad ‘Âbid al-Jâbiri, Bunyah al-‘Aql al-‘Araby: Dirâsah Tahliliyah Naqdiyah
Linudûmi al-Ma’rifah fi al-Saqâfah al-‘Arabiyah, (Beirut: Al-Markaz Dirâsat al-Wahdah al-
‘Arabiyah,1990), h.361
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risalahnya, sedangkan orang biasa saja yang mempunyai sifat pendusta,

tidak akan dipercaya orang apa lagi seorang rasul.

2) Al-Amânah (dipercayai) artinya seorang rasul selalu menjaga dan

menunaikan amanah yang dipikulkan kepundaknya. Perbuatannya akan

selalu sama dengan perkataannya. Dia akan selalu menjaga amanah kapan

dan dimana pun, baik dilihat orang lain atau tidak. Sebab itu mustahil

seorang rasul berkianat, melanggar amanat atau tidak sejalan dengan

perbuatannya. Seorang yang memiliki sifat khianat tidak pantas menjadi

nabi apalagi rasul.

3) At-Tablîgh (menyampaikan) artinya seorang rasul akan menyampaikan

apa saja yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan. Tidak akan ada

satupun bujukan atau ancaman yang menyebabkan dia menyembunyikan

sebagaimana dari wahyu yang wajib disampaikannya. Mustahil seorang

rasul menyembunyikan wahyu Ilahi, jika itu terjadi tentu batal nubuwah

dan risalahnya.

4) Al-Fathânah (cerdas) artinya seorang rasul memiliki tingkat inteligensi

yang tinggi, pikiran yang jernih, penuh kearifan dan kebijaksanaan. Dia

mampu mengatasi persoalan yang paling dilematis sekalipun tanpa harus

meninggalkan kejujuran dan kebenaran.

Setiap nabi dan rasul terpelihara dari segala macam dosa, baik yang

kecil maupun yang besar, tetapi sebagai manusia biasa tidak bebas dari

sifat lupa; seorang nabi dan rasul bisa saja melakukan kekhilafan, seperti

kekhilafan yang dilakukan Nabi Adam As. (mendekati pohon larangan)
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akibat godaan setan. Juga seorang nabi dan rasul untuk hal-hal yang tidak

dibimbing langsung oleh Allah bisa saja menghasilkan suatu ijtihad yang

keliru, seperti kebutuhan Rasulullah tentang tawanan perang Badar

(menerima usulan menawan musuh yang tertangkap dalam perang Badar

dan menolak usulan Umar untuk membunuh mereka) yang kemudian

ditegur oleh Allah SWT. Hanya dengan model-model itulah (terlupa dan

keliru berijtihad) seorang nabi dan rasul mungkin melakukan kekhilafan

tetapi menurut Sabiq kedua model tersebut tidak bisa dikatakan sebagai

suatu kemaksiatan dan kedurkahaan untuk kasus Nabi Adam As, misalnya

Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa dalam surat Thâha: 115 Allah SWT

menyatakan Adam lupa dengan perintah Allah SWT untuk tidak

mendekati pohon larangan. Surat Al-Ahzâb: 121 menyatakan bahwa Adam

telah bermaksiat kepada Tuhannya, Sabiq mengatakan kelalaian yang

diperbuat Nabi Adam itu oleh al-Qur'an dikemukakan sebagai suatu

kemaksiatan sebab melihat kedudukan nabi Adam yang diciptakan oleh

Allah Ta’ala dengan tangan kekuasaannya secara langsung.73

Penulis sependapat dengan Sabiq bahwa kekhilafan dan kekeliruan

berijtihad yang dilakukan seorang nabi dan rasul bukanlah suatu

kemaksiatan atau kedurhakaan karena kemaksiatan mustahil dilakukan

oleh seorang yang dipilih oleh Allah SWT untuk mengemban tugas suci.

Akhirnya bisa dikatakan bahwa kekhilafan dan kekeliruan ijtihad yang

dilakukan oleh nabi dan rasul tidaklah menghilangkan sifat ke-ma’shum-

73 Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, Juz 1, (Kairo: Maktabah Dâr al-Turas,tth), h.296
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annya karena kekhilafan dan kekeliruan betapapun kecilnya selalu

mendapat koreksi dari Allah sehingga selain hal-hal yang dikoreksi itu,

para nabi dan rasul selalu menjadi anutan dan tauladan bagi umat manusia

terutama para pengikutnya.

b. Islam dan Inteligensi Qalbiah

Pada mulanya, inteligensi  hanya berkaitan dengan kemampuan

struktur akal (intellect) dalam menangkap gejala sesuatu, sehingga

inteligensi  hanya bersentuhan dengan aspek-aspek kognitif (al-majal al-

ma'rifi). Pada perkembangan berikutnya, disadari bahwa kehidupan

manusia bukan semata-mata memenuhi struktur akal, melainkan terdapat

struktur qalbu yang perlu mendapat tempat tersendiri untuk menumbuhkan

aspek-aspek efektif, seperti kehidupan emosional, moral, spiritual dan

agama. Pada saat ini orang tidak saja mengenal inteligensi  intelektual,

akan tetapi ada inteligensi  lain yang perlu diperhitungkan, diantaranya

inteligensi  emosional, inteligensi  spiritual dan inteligensi  qalbiah74.

Adapun macam-macam inteligensi adalah sebagai berikut:

1) Inteligensi  Intelektual

Inteligensi  intelektual adalah inteligensi  yang berhubungan

dengan proses kognitif seperti berpikir, daya menghubungkan dan

menilai atau mempertimbangkan sesuatu, atau, inteligensi  yang

berhubungan dengan strategi pemecahan masalah dengan

74 Ramayulis, Pengantar Psikologi Agama, (Jakarta: Kalam Mulia.1992), h.77
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menggunakan logika75. Melalui tes IQ (inteligence quotient) tingkat

inteligensi  intelektual seseorang dapat dibandingkan dengan orang

lain. Kehadiran konsep baru tentang inteligensi, maka IQ tidak lagi

bermakna intelligence quotient melainkan intellectual quotient.

2) Inteligensi  Emosional

Salovey dan Mayer menggunakan istilah inteligensi  emosi

untuk menggambarkan sejumlah kemampuan mengenali emosi diri

sendiri, mengelola dan mengekspresikan emosi diri sendiri dengan

tepat, memotivasi diri sendiri, mengenali orang lain dan membina

hubungan dengan orang lain. Ciri utama pikiran emosional adalah

respons yang cepat tetapi ceroboh, mendahulukan perasaan daripada

pemikiran, realitas simbolik yang seperti kanak-kanak, masa lampau

diposisikan sebagai masa sekarang, dan realitas yang ditentukan oleh

keadaan.

Inteligensi  emosional merupakan hasil kerja dari otak kanan

sedangkan inteligensi  intelektual merupakan hasil kerja dari otak kiri.

Menurut De Porter dan Hernacke, otak kanan manusia memiliki cara

kerja yang acak, tidak teratur, intuitif, dan holistik, sedangkan otak kiri

memiliki cara kerja yang logis, sekuensial, rasional, dan linear. Kedua

belahan otak ini harus diperankan sesuai dengan fungsinya, jika tidak

maka masing-masing otak akan mengganggu pada otak lain.

75 Danah Zohar, and Ian Marshall, SQ: Spiritual Intelligence the Ultimate Intelligence,
(London: Vloomsbury Publishing,2003), h.3
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3) Inteligensi  Moral

Kamus Umum Bahasa Indonesia mengartikan kata moral

adalah penentuan baik buruk terhadap perbuatan dan kelakuan 76.

Moral ialah sesuai dengan ide-ide yang umum diterima tentang

tindakan manusia, mana yang baik dan wajar. Jadi, sesuai dengan

ukuran-ukuran tindakan yang oleh umum diterima yang meliputi

kesatuan sosial atau lingkungan tertentu77 . Sejalan dengan itu Nata78,

merumuskan moral dalam arti istilah adalah suatu istilah yang

digunakan untuk menentukan batas-batas dari sifat, perangai,

kehendak, pendapat atau perbuatan yang secara layak dapat dikatakan

benar, salah, baik, atau buruk.

Kendati pemakaian istilah moral sering disamakan dengan

pengertian akhlak, namun jika diteliti secara seksama, maka

sebenarnya antara keduanya mempunyai segi-segi perbedaan di

samping persamaannya. Persamaannya antara lain terletak pada

objeknya, yaitu keduanya sama-sama membahas buruk baik tingkah

laku manusia. Perbedaannya, moral menentukan baik buruk perbuatan

manusia dengan tolok ukur akal pikiran, sedangkan akhlak

menentukannya dengan tolok ukur ajaran agama79 .

76 W.J.S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: PN Balai
Pustaka.2010)

77 Hamzah Ya’qub, Etika Islam Pembinaan Akhlaq al-Karimah (Suatu Pengantar),
(Bandung: CV. Diponegoro.1996), h.14

78 Abuddin Nata, Op.Cit., h.90
79 As Asmaran, Pengantar Studi Akhlak, (Jakarta: Raja Grafindo Persada.2005), h.7



52

Secara bersamaan sering dijumpai penggunaan istilah moral,

akhlak, dan etika. Ketiganya memiliki makna etimologis yang sama,

yakni adat kebiasaan, perangai, dan watak. Hanya saja, ketiga istilah

tersebut berasal dari bahasa yang berbeda, masing-masing Latin, Arab,

dan Yunani. Akar kata ketiganya adalah mos (jamaknya: moses),

khuluq (jamaknya: akhlaq), dan ethos (jamaknya: ta etha)80. Tidak

mudah untuk menerjemahkan secara persis sama untuk ketiga istilah

ini.

Paling tidak, seperti yang dikatakan oleh Sheila Mc. Donough

bahwa tidak mudah untuk menentukan istilah-istilah dan konsep-

konsep etika dari kebudayaan yang berbeda. Istilah moral dan etika

berasal dari linguistik Eropa asli, masing-masing dari Latin dan

Yunani (Greece). Bahasa-bahasa non-Eropa memiliki istilah yang

berbeda mengenai moral dan etika, seperti dharma dalam bahasa India

dan li dalam masyarakat China. Akhlak merupakan istilah yang tepat

dalam bahasa Arab untuk arti moral dan etika. Jadi, bahasa moral (the

language of moral) sangat bervariasi antara satu masyarakat dengan

masyarakat yang lain, bahkan secara personal. Ada sisi universal di

dalamnya, yakni bahwa ketiga istilah ini mengarah pada konsep benar

(right) salah (wrong), baik (good), dan buruk (bad). Untuk kesejajaran

dalam penggunaan istilah, moral identik dengan akhlak sedangkan

80 Bertens, Etika. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002), h.4-5
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etika sama dengan filsafat moral dan ilmu akhlak tentu saja dengan

kekhasan masing-masing81.

Moral dipahami sebagai ajaran-ajaran, wejangan-wejangan,

khutbah-khutbah, dan patokan-patokan tentang bagaimana manusia

harus hidup dan bertindak agar ia menjadi manusia yang baik. Sumber

langsung ajaran moral dapat berupa agama, nasihat para bijak, orang

tua, guru, dan sebagainya. Pendek kata, sumber ajaran moral meliputi

agama, tradisi, adat istiadat, dan ideologi-ideologi tertentu82 .

Maududi membagi moral menjadi dua macam, yakni moral

religius dan moral sekuler. Moral religius mengacu kepada agama

sebagai sumber ajarannya, sedangkan moral sekuler bersumber pada

ideologi-ideologi non agama. Kata moral selalu mengacu pada “baik-

buruknya manusia sebagai manusia”, bukan sebagai yang lain, ketika

ia sedang menyandang predikat, misalnya sebagai sopir, pemain sepak

bola, ataupun penceramah. Moral adalah bidang kehidupan manusia

dilihat dari segi kebaikannya sebagai manusia. Norma-norma moral

adalah tolok ukur untuk menentukan betul-salahnya sikap dan tindakan

manusia, dilihat dari segi baik dan buruknya sebagai manusia, dan

bukan sebagai pelaku peran tertentu dan terbatas 83.

Berbeda dengan norma sopan santun yang bersifat lahiriah dan

norma hukum yang bersifat mengikat dan pelakunya dapat dikenai

81 Tafsir, et.all, Moralitas al-Qur'an dan Tantangan Modernitas, (Yogyakarta: Gama
Media.2002), h.11-12

82 Franz Magnis Suseno, Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral,
Yogyakarta: Kanisius,1987), h.14

83 Tafsir, et.all. Op.Cit., h.12
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sanksi hukum jika melanggarnya, norma moral merupakan tolok ukur

yang dipakai untuk mengukur kebaikan seseorang. Norma-norma

moral betul-betul dinilai. Itulah sebabnya penilaian moral selalu

berbobot. Kita tidak dilihat dari salah satu segi, tetapi sebagai manusia.

Seseorang yang tampak sebagai pedagang yang baik, warga negara

yang taat, dan selalu berbicara sopan belum dapat segera ditentukan

apakah dia itu betul-betul seorang manusia yang baik. Barangkali saja

dia seorang munafik, atau hanya untuk mencari keuntungan. Apakah ia

baik atau buruk, itulah yang menjadi permasalahan moral.

Istilah "moral" dan "akhlak" memiliki makna yang sama,

namun karena akhlak berasal dari bahasa Arab, istilah ini akhirnya

seperti menjadi ciri khas Islam. Secara substantif, memang tidak

terdapat perbedaan yang berarti di antara keduanya. Sebab, keduanya

memiliki wacana yang sama, yakni tentang baik dan buruknya

perbuatan manusia. Boleh saja jika kemudian disebut bahwa akhlak

merupakan konsep moral dalam Islam. Nabi Muhammad sendiri diutus

untuk menyempurnakan akhlak. Hal ini berarti bahwa akhlak identik

dengan moral, dengan substansi wacana pada nilai-nilai kemanusiaan.

Jika mengacu pada kategori yang dibuat oleh Maududi, akhlak

termasuk dalam moralitas religius84 .

Mencermati uraian di atas, maka inteligensi  moral ialah

kemampuan untuk merenungkan mana yang benar dan mana yang

84 Ibid, h.13
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salah, dengan menggunakan sumber emosional dan intelektual pikiran

manusia. Indikator inteligensi moral adalah bagaimana seseorang

memiliki pengetahuan tentang moral yang benar dan yang buruk,

kemudian ia mampu menginternalisasikan moral yang benar ke dalam

kehidupan nyata dan menghindarkan diri dari moral yang buruk. Orang

yang baik adalah orang yang memiliki inteligensi  moral sedangkan

orang yang jahat merupakan orang yang idiot moral. Inteligensi  moral

tidak bisa dicapai dengan menghafal atau mengingat aturan yang

dipelajari, melainkan membutuhkan interaksi dengan lingkungan luar.

4) Inteligensi  Spiritual

Spiritualitas, dalam bahasa Inggris spirituality, berasal dari kata

spirit yang berarti roh atau jiwa. Spiritualitas adalah dorongan bagi

seluruh tindakan manusia85.

Konteksnya dengan istilah inteligensi  spiritual, maka

inteligensi  spiritual bukanlah doktrin agama yang mengajak manusia

untuk cerdas memilih salah satu agama, ia merupakan sebuah konsep

yang berhubungan bagaimana seseorang mempunyai inteligensi  dalam

mengelola makna-makna, nilai-nilai dan kualitas kehidupan

spiritualnya. Kehidupan spiritual ini meliputi: (1) hasrat untuk hidup

bermakna, (2) motivasi mencari makna hidup, dan (3) mendambakan

hidup. bermakna. Inteligensi spiritual ini tidak selalu berhubungan

dengan  agama.

85 Elga Sarapung, et.all. (ed.), Spiritualitas Baru, Agama dan Aspirasi Rakyat,
Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004), h.202
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5) Inteligensi Qalbiyah86

Mencermati al-Qur'an, kata qalb disebutkan sebanyak 122 kali

yang tersebar dalam 45 surat dan 112 ayat. Ayat-ayat tersebut terdapat

dalam surat dan ayat berikut: Surat al-Baqarah: 7, 10, 74, 88, 93, 97,

118, 204, 255, 260, 283; Ali ‘Imrân: 7, 8, 103, 126, 151, 154, 156, 159,

167; al-Nisâ’: 63, 155; al-Mâidah: 13, 41, 41 (dua kali), 52, 113; al-

An'âm: 25, 43, 46; al-A'râf: 100, 101, 179; al-Anfâl: 2, 10,11,12, 24,

49, 63, 63 (dua kali), 70; at-Taubâh: 8, 15, 45, 60, 64, 77, 87, 93,

110,110 (dua kali), 117, 125, 127; Yunus: 74, 88; al-Ra’d: 28; al-Hijr:

12; an-Nahl: 22, 106, 108; al-lsrâ’: 46; al-Kahfi: 14, 28, 57; al-

Anbiyâ’: 3; al-Hajj: 32, 35, 46, 46 (dua kali), 53, 53 (dua kali); al-

Mu'min: 60, 63; an-Nûr: 37, 50; asy-Syu’arâ’: 89, 194; al-Qashâs: 10;

al-Ahzâb: 4, 5, 32, 51, 53; al-Saba': 23; as-Shaffât: 84; az-Zumar: 22,

23, 45; Gâfir: 18, 35; Fussilât: 5; asy-Syûrâ: 24; al-Jâsiyah: 23;

Muhammad: 12, 20, 24, 29; al-Fath: 4, 11, 12, 18, 26; al-Hujurât: 3, 7,

14; Qaf: 33, 37; al-Ahzâb: 12, 26, 60; al-Hadîd: 16, 16 (dua kali), 27;

al-Mujâdalah: 22; al-Hasyr: 2, 10, 14; as-Sâf: 5; al-Munâfiqun: 31; al-

Mudatsir: 31; at-Tagâbûn: 11; at-Tahrîm: 4; an-Nâzi'ah: 8; al-

Muthaffifin: 14. (Bâqy, 1981: 697-700).

86Kata qalbu ditinjau dari dimensi al-qalb maka kata qalb adalah bentuk masdar
(kata benda dasar) dari kata qalaba yang berarti berubah, berpindah, atau berbalik, sedangkan
kata qalb itu sendiri berarti hati atau jantung. Jantung itu disebut qalb karena memang secara
fisik keadaannya terus-menerus berdetak dan bolak-balik memompa darah, namun dalam
pengertiannya yang psikis, qalb merupakan suatu keadaan rohaniyah yang selalu bolak-balik
dalam menentukan suatu ketetapan (Baharuddin, 2004: 124).
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Berpijak pada ayat di atas dapat disimpulkan bahwa kalbu

(qalb) merupakan materi organik yang memiliki sistem kognisi yang

berdaya emosi. Ia berada di jantung (al-mudghah), kalbu memiliki

kemampuan untuk memperoleh pengetahuan (al-ma'rifah) melalui cita

rasa (al-zawqiyah). Pengetahuan yang dapat dirasakan kalbu adalah

realitas abstrak seperti kasih sayang, kebencian, kegembiraan,

kesedihan, ide-ide dan seterusnya.87

Apabila mengkaji keterangan di atas, maka inteligensi

qalbiyah menurut Mujib adalah sejumlah kemampuan diri secara cepat

dan sempurna, untuk mengenal kalbu dan aktivitas-aktivitasnya,

mengelola dan mengekspresikan jenis-jenis kalbu secara benar,

memotivasi kalbu untuk membina hubungan moralitas dengan orang

lain dan hubungan ubudiyah dengan Tuhan88. Ciri utama inteligensi

qalbiyah adalah respons yang intuitif ilahiah, lebih mendahulukan

nilai-nilai ketuhanan (teosentris) yang universal daripada nilai-nilai

kemanusiawian (antroposentris) yang temporer, realitas subyektif

individu (dari pengalaman beribadah) diposisikan sama kuatnya, atau

lebih tinggi kedudukannya, dengan realitas obyektif, dan diperoleh

87Imam Gazâlî (451-505 H/1059-1111 M) menjelaskan adanya dua pengertian qalb.
Pertama, dalam pengertian kasar, yaitu segumpal daging yang berbentuk bulat panjang,
terletak di dada sebelah kiri yang di dalamnya terdapat rongga-rongga dan disebut jantung.
Sedangkan arti yang kedua adalah pengertian yang halus yang bersifat ketuhanan atau
rohaniyah, yaitu hakikat manusia yang dapat menangkap pengertian, pengetahuan, dan arif
(Gazâlî,  tth: 3-4). Baca dalam Fuad Nashori, , Potensi-Potensi Manusia: Seri Psikologi
Islami, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar.2005),. H.114

88 Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakir, Nuansa-nuansa Psikologi Islam, (Jakarta: PT.
Raja Grafindo Persada, 2005), h. 327
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melalui pendekatan penerapan spiritual keagamaan (suluk) dan

pensucian diri89.

Selanjutnya Mujid menyatakan bahwa pengertian inteligensi

qalbiyah dapat dijabarkan dalam beberapa jenis inteligensi qalbiah

sebagai berikut90 :

a) Inteligensi  intelektual (intuitif), yaitu inteligensi  kalbu yang

berkaitan dengan penerimaan dan pembenaran pengetahuan yang

bersifat intuitif-ilahiah seperti wahyu (untuk para rasul dan nabi)

dan ilham atau firasat (untuk manusia bisa yang salih). Adanya

sifat intuitif-ilahiah ini sebagai pembeda dengan inteligensi

intelektual yang ditimbulkan oleh akal pikiran yang bersifat

irasional-insaniah.

b) Inteligensi  emosional, yaitu inteligensi  kalbu yang berkaitan

dengan pengendalian nafsu-nafsu impulsif dan agresif. Inteligensi

ini mengarahkan seseorang untuk bertindak secara hati-hati,

waspada, tenang, sabar91 dan tabah ketika mendapat musibah, dan

berterima kasih ketika mendapat kenikmatan.

89 Ramayulis, Op.Cit, h.78-79
90 Abdul Majid, Op.Cit, h. 328
91Sabar merupakan satu di antara stasiun-stasiun (maqamat) agama, dan satu anak

tangga dari tangga seorang salik dalam mendekatkan diri kepada Allah. Struktur maqamat
agama terdiri dari (1) Pengetahuan (ma'arif) yang dapat dimisalkan sebagai pohon, (2) sikap
(ahwal) yang dapat dimisalkan sebagai cabangnya, dan (3) perbuatan (amal) yang dapat
dimisalkan sebagai buahnya. Seseorang bisa bersabar jika dalam dirinya sudah terstruktur
maqamat itu. Sabar bisa bersifat fisik, bisa juga bersifat psikis (Mubarok, 2001: 73). Menurut
Al-Jauziyyah (2003: 206), sabar artinya menahan diri dari rasa gelisah, cemas dan amarah;
menahan lidah dari keluh kesah; menahan anggota tubuh dari kekacauan. Menurut Jauhari,
(2006: 343) sabar adalah bertahan diri untuk menjalankan berbagai ketaatan, menjauhi
larangan dan menghadapi berbagai ujian dengan rela dan pasrah. Ash Shabur (Yang Maha
Sabar) juga merupakan salah satu asma'ul husna Allah SWT, yakni yang tak tergesa-gesa
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c) Inteligensi  moral, yaitu inteligensi  kalbu yang berkaitan dengan

hubungan kepada sesama manusia dan alam semesta. Kehidupan

ini mengarahkan orang untuk berbuat dengan baik, sehingga

orang lain merasa senang dan gembira, dan tidak membencinya.

d) Inteligensi  spiritual, adalah inteligensi  qalbu yang berhubungan

dengan kualitas batin seseorang. Inteligensi  ini mengarahkan

orang berbuat lebih manusiawi, sehingga dapat menjangkau nilai-

nilai luhur yang mungkin belum tersentuh oleh akal pikiran

manusia.

e) Inteligensi  beragama, adalah inteligensi  kalbu yang berhubungan

dengan kualitas beragama dan bertuhan. Inteligensi  ini

mengarahkan pada seseorang untuk berperilaku secara benar,

yang puncaknya menghasilkan ketakwaan secara mendalam,

dengan dilandasi oleh enam kompetensi keimanan, lima

kompetensi keislaman dan multi kompetensi keihsanan92.

Inteligensi beragama lebih tinggi hirarkinya daripada

inteligensi  kalbu yang lain. Seseorang yang memiliki inteligensi

beragama seharusnya telah melampaui inteligensi  spiritual, inteligensi

moral, inteligensi  emosional dan inteligensi  intelektual (intuitif),

melakukan tindakan sebelum waktunya". Menurut al-Jauziyyah (2003: 206), sabar ini ada tiga
macam yaitu sabar dalam ketaatan kepada Allah, sabar dari kedurhakaan kepada Allah, dan
sabar dalam ujian Allah. Dua macam yang pertama merupakan kesabaran yang berkaitan
dengan tindakan yang dikehendaki dan yang ketiga tidak berkait dengan tindakan yang
dikehendaki. Menurut Qardhawi (1990: 39), dalam al-Qur'an terdapat banyak aspek kesabaran
yang dirangkum dalam dua hal yakni menahan diri terhadap yang disukai dan menanggung
hal-hal yang tidak disukai.

92 Ibid, h.330
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karena keempat inteligensi  yang terakhir merupakan bagian dari

inteligensi  beragama. Keberartian inteligensi  spiritual dan inteligensi

moral menopang pada inteligensi  beragama, sebab keduanya

merupakan dimensi esoteris dari agama.

Selain inteligensi, kalbu terdapat potensi qalbiah yang mampu

melihat apa yang tidak dapat dilihat oleh mata kepala, sebab di

dalamnya terdapat 'ayn al-bashirah (mata batin). Mata batin ini

mampu menembus dunia moral, spiritual dan agama yang memuat

rahasia dan keajaiban alam semesta. Apabila seseorang mengerahkan

seluruh potensi rohaninya, dan ditopang oleh pemberian al-rahmah al-

rahimiyah dari Allah SWT, maka mata batin ini mampu menyingkap

hakikat sesuatu. Menurut Mujib, kalbu seperti inilah yang barang kali

disebut dengan indera keenam (sixth sense).

c. Prophetic Philosophy Sumber Prophetic Intelligence

Term "inteligensi  kenabian" (prophetic intelligence) bukan

merupakan istilah baru karena sudah lebih dahulu dikemukakan filosof

muslim seperti Ibnu Rusyd. Term ini sudah pernah dikemukakan Ibnu

Rusyd dan dapat dilacak dalam ranah literatur filsafat Islam dan karya-

karyanya.

Ibnu Rusyd sebagai salah seorang filosof muslim termasuk tokoh

yang produktif.93 Karya-karya Ibnu Rusyd amat banyak dan beragam,

93Abû al-Walîd Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Rusyd, dilahirkan di
Cordova, Andalus tahun 1126 M/520 H, sekitar 15 tahun setelah wafatnya al-Ghazâli. Ia
berasal dari keturunan keluarga yang terkenal dengan keutamaannya di Andalusia, Spanyol.
Ayahnya adalah seorang hakim dan neneknya adalah kepala hakim di Cordova. Ibnu Rusyd
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mencapai 78 buah, mencakup soal filsafat, kedokteran, hukum, teologi,

astronomi, sastra dan lainnya94 . Antaranya yang terkenal dalam filsafat,

Tahâfut al-Tahâfut (Kerancuan atas Buku Kerancuan) sebagai tanggapan

atas buku Tahafut al-Falâsifah (Kerancuan Para Filosof) karya al-Ghazali;

al-Masâil fî al-Falsafah (Berbagai Persoalan Filsafat); Syarh Kitâb Mâ

Warâ'a al-Thabî'ah li Aristha (Komentar atas Metafisika Aristoteles);

Fasl al-Maqâl fîmâ baina al-Hikmah wa al-Syarî'ah min al-Ittishâl

(Kaitan Filsafat dengan Syariat); Syarh Kitâb al-Samâ' wa al-Ardl li

Aristhâ (Komentar atas Buku 'Langit dan Bumi' karya Aristoteles).

Karya terpenting bidang teologi adalah al-Kasyf 'an Manâhij al-

Adillah fi 'Aqâid al-Millah (Membongkar Metode Pembuktian Teologis),

dalam bidang kedokteran adalah Kulliyah fi al-Thib (Kuliah Kedokteran),

dalam bidang hukum adalah Bidâyah al-Mujtahid wa Nihâyah al-

Muqtashid, yang kemudian menjadi buku referensi penting dalam

pemikiran hukum madzhab Maliki95.

pernah belajar ilmu kedokteran kepada Abu Ja’far Harun dan Abu Marwan ibn Jarbun al-
Balansi, sedangkan logika, filsafat dan teologi ia peroleh dari Ibn Tufail. Ibnu Rusyd pernah
menempati kedudukan yang baik pada masa khalifah Abu Yusuf al-Manshur (1184-1194 M),
pada waktu itu Ibnu Rusyd menjadi rujukan dari semua perkembangan pemikiran. Pada masa
itu juga ia mendapat fitnahan dari kelompok ahli fiqh (fuqahâ) yang menentang filsafat, ia
dituduh telah keluar dari agama Islam. Fitnah pertama mengakibatkan Ibnu Rusyd dikurung
dalam suatu kampung Yahudi. Fitnah kedua mengakibatkan Ibnu Rusyd diasingkan ke negeri
Maghribi (Maroko), buku-buku karangannya dibakar dan ilmu filsafat tidak boleh dipelajari.
Ia juga terkenal dengan nama Averroes, Ibnu Rosdin, Filius Rosadis, Ibn Rusid, Ibn Ruschod,
Ben Resched, Aben Rassed, Aben Rust, Anvenrosd, Avenryz, Adveroys, Benroist,
Avenroyth, Averrypysth, Averroysta. Ia meninggal dalam usia 72 tahun pada 9 Safar 595 H/
11 Desember 1198 M (M.M Syarief, (ed.): 540).

94 Zainal Abidin, Riwayat Hidup ibn Rusyd Filosof Muslim Terbesar di Barat, Jakarta:
Bulan Bintang.1975), h. 117

95 Kamil M Uwaidah, Ibn Rusyd Filosof Muslim dari Andalus, terj. Aminullah Hadi,
(Jakarta: Riora Cipta.2001), h.127-136
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Beberapa konsep Ibnu Rusyd dapat penulis bentangkan sebagai

berikut: dalam kacamata Ibnu Rusyd bahwa hal-hal yang universal ada

secara potensial di dalam individu-individu dan ada secara aktual di dalam

akal. Keberadaan akal terbagi menjadi 3 (tiga): Pertama, akal materiil

yang merupakan potensi. Kedua, intellectus in habitu, yang berubah dari

potensi menjadi aktual. Ketiga, akal aktif yang selalu aktual, berbentuk

murni dan keluar dari jiwa manusia, yang mengubah akal materi menjadi

intellectus in habitu96.

Prinsip pokok tentang akal adalah akal aktif yang dinamakan

active intellect, ia adalah sumber dari segala akal manusia, bersifat satu

dan universal. Akal manusia terdiri dari akal yang aktif tersebut dan “akal

kemungkinan” yang dinamakan receptive intellect.

Jika akal aktif merupakan sumber, maka akal kemungkinan adalah

pikiran yang berkuasa sehari-hari terhadap diri manusia. Akal dan jiwa

manusia adalah satu, bersifat universal dan abadi. Jasmani bisa meninggal

tapi akal dan jiwanya tetap hidup, menjadi bebas dari jasmani, menyatu ke

dalam akal aktif yang menjadi induk dan asalnya. Pemikiran semacam ini

disebut monopsychism.

Akal manusia ada yang bersifat pemikiran yang praktis, ada pula

yang bersifat nazâri, yaitu pemikiran yang mendalam dan teoritis yang

memandang segala sesuatu dengan ilmu pengetahuan. Akal manusia

96 Ibrâhim Madkour., al-Mu'jam al-Falsafi, (Kairo: Al-Hai'ah al-'Ammah li Syu'un al-
Amiriyah,tth), h.179
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adalah rasio, harus bebas dan berdiri atas segala-galanya, sedangkan

agama dengan wahyu Tuhan adalah penyempurna bagi akal97 .

Akal aktif bukanlah bagian dari hakikat akal manusia, tetapi akal

manusia dirancang untuk berangkat dari potensi ke akal aktif melalui

proses unifikasi dengan yang pertama sebagai sumber aktualisasi

pengetahuan intelektual yang terus berkembang.

Bangunan rasionalistik Ibnu Rusyd dimulai dengan tahapan ilmu

pengetahuan inderawi untuk mencapai pengetahuan yang akali. Prosesnya

adalah dengan membandingkan terlebih dahulu secara prinsip antara

wujud inderawi dengan wujud akali, kemudian meningkat dari

pengetahuan yang inderawi ke pengetahuan yang akali.

Esensi mempunyai dua bagian: Pertama, wujud inderawi yang

melekat pada materi pertama (hayuli).98 Kedua, wujud akali kemudian

melepas dirinya dari materi pertama. Misalnya, sebuah batu memiliki

esensi material (sûrah jamadiyah) yang ada pada materi pertamanya, dan

esensi pengetahuan (idrâk) dan penalaran yang terpisah dari wujud

materinya. Oleh karena itu pengetahuan melalui akal dapat

menggambarkan yang wujud dari segi non-materinya99 .

Menurut Ibnu Rusyd konsep tentang “awal yang abadi”,

sebagaimana dijelaskan oleh al-Jabiri , bisa dijelaskan dengan berpikir

97 Suparman Syukur, Epistemologi Islam Skolastik Pengaruhnya pada Pemikiran
Islam Modern, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar.2007), h. 73-74

98Hayuli merupakan kara Arab yang berasal dari bahasa Yunani, hyle, materia prima,
analog dengan al-haba', khususnya dalam sifat sekunder dan aspek alamnya (Solihin dan
Anwar, 2002: 77).

99 Ibid, h.77
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tentang dunia metafisik dengan merujuk pada data dunia fisik, tentu saja

hal ini tidak mungkin dipahami sebagai ketakterhinggaan100. Alasannya

yaitu pada dasarnya jenis dan tingkat pengetahuan manusia terpisah antara

satu dengan yang lain. Jika seluruh ilmu pengetahuan (science) semuanya

dihimpun, maka keterhinggan (the finite) dan ketakterhinggaan (the

infinity) menjadi satu kesatuan dalam pandangan “ilmu pengetahuan”.

Konsep inteligensi  Ibnu Rusyd bisa dijelaskan melalui konsepnya

tentang jiwa. Pada dasarnya ada beberapa kesulitan yang dihadapi oleh

pemikiran yang bercorak Aristotelian dalam menerangkan persoalan jiwa,

pengertian jiwa yang dikembangkan begitu rumit, dan berkaitan erat

dengan penggunaan konsep active intellect (aktif intelek).

Pengertian active intellect berakar pada penjelasan Aristoteles

bahwa intelek adalah “bagian dari jiwa”, yang pada mulanya tidak

mempunyai ciri apa-apa kecuali cuma potensi yang dimiliki untuk

berfikir, kemudian dia bisa berubah menjadi “segala sesuatu”. Intelek

yang ditentukan untuk menerima pemikiran dan intelek yang ditentukan

untuk memproduksi pemikiran-pemikiran tersebut. Sesuatu yang ada

secara aktual adalah berasal dari apa yang hanya ada secara potensial.

Aristoteles tidak menerangkan lebih lanjut tentang proses tepatnya dan

perobahan intelek manusia ke aktualitasnya, maka filosof Muslim

mengisinya dengan teori-teori yang mereka kembangkan101.

100 Muhammad ‘Âbid al-Jâbiri, Kritik Kontemporer atas Filsafat Arab-Islam, terj. Moch
Nur Ichwan, (Yogyakarta: Islamika.2003), h. 131

101 Oliver Leaman, Pengantar Filsafat Islam (Abad Pertengahan), terj. Amin Abdullah,
(Jakarta:  Rajawali.1989)
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1) Jalan Menuju Pengetahuan102

Berdasarkan tindakan-tindakannya, Ibn Rusyd membagi jiwa

rasional, yakni akal sebagai alat untuk mendapatkan pengetahuan,

dalam lima bagian, nutritive, sensitive, imajinatif, apetitif dan kognitif

103. Binatang mendapat pengetahuan jika memang bisa disebut

demikian lewat perasaan dan imajinasinya. Binatang juga

menggunakan kedua jenis jiwa ini untuk melestarikan kehidupannya,

menjaga keamanan dan mendapatkan makanan. Manusia mempunyai

unsur yang lebih tinggi dibanding yang ada pada binatang, yakni rasio

atau akal. Manusia memperoleh pengetahuan lewat rasionya, yang

membawanya pada pengetahuan tertentu maupun universal, di

samping juga menggunakan perasaan dan imajinasi. Akal mencerap

gagasan, konsep yang bersifat universal dan yang hakiki.

Karena itu, apa yang dicerap manusia menjadi tidak terbatas,

dalam arti bahwa hal-hal tertentu yang bisa mereka tunjukkan tidak

terbatas, sementara yang dicerap binatang sangat terbatas.

Pengetahuan yang diperoleh binatang yang merupakan hasil dari

perasaan dan imajinasi bersifat individual, sedang pengetahuan

102Pengetahuan itu, kata Langeveld, Guru Besar di Rijk Universiteit Utrecht, ialah
kesatuan subyek yang mengetahui dan obyek yang diketahui. Suatu kesatuan dalam mana
obyek itu dipandang oleh subyek sebagai diketahuinya" (Langeveld, 2005: 32). Kattsof (1996:
136 mengatakan bahwa sumber  pengetahuan manusia itu ada lima macam, yaitu: (1) Empiris
yang melahirkan aliran empirisme; (2) Rasio yang melahirkan aliran Rasionalisme; (3)
Fenomena yang melahirkan aliran fenomenologi; (4) Intuisi yang melahirkan aliran
intusionisme; dan (5)  Metode ilmiah yang menggabungkan antara aliran rasionalisme dan
empirisme.

103 Muhammad Syarif bin Hasan, Manajemen Hati, terj. Akhmad Syaikhu, (Jakarta: Darul
Haq.2004), h.214
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manusia yang merupakan hasil dan olah nalar bersifat universal104.

Sejalan dengan itu, Ibn Rusyd membagi jalan untuk mencapai

pengetahuan dalam dua bagian, indera dan rasio, namun, hanya

pengetahuan yang dihasilkan oleh rasio yang bisa dianggap sebagai

pengetahuan sejati, sedang pengetahuan hasil indera tidak mencapai

derajat tersebut. Pengetahuan yang diperoleh lewat indera masih bisa

tertipu oleh bayangannya sendiri. Pengetahuan model ini masih

merupakan persepsi individual dan sangat subjektif105 .

Mengenai akal sendiri, dalam pandangan Ibn Rusyd, terbagi

dalam dua bagian, praktis dan teoritis. Akal praktis lazim dimiliki

semua orang. Unsur ini merupakan asal daya cipta yang digunakan

untuk melestarikan kehidupannya. Akal praktis bisa diperoleh lewat

pengalaman yang didasarkan atas perasaan dan imajinasi. Akal praktis

ini tidak stabil, mudah berubah, berkembang atau menyusut

berdasarkan pengalaman, imajinasi, gambaran dan persepsi yang

diterima. Melalui akal praktis ini manusia bisa berteman,

bermasyarakat, mencinta maupun membenci. Apa yang dinamakan

kebaikan dan keburukan tidak lain adalah hasil akal praktis. Kebaikan

adalah gambaran atau persepsi tentang sesuatu yang harus dilakukan

ketika menghadapi pilihan-pilihan. Begitu pula sebaliknya106

Pemikiran tersebut hampir sama dengan konsep keutamaan

Aristoteles. Menurutnya, keutamaan bukan soal teori tetapi praktis.

104 Ibid, h.216
105 Suparman Syukur, Op.Cit., h.145
106 Muhammad Syarif bin Hasan, Op.Cit., h.217
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Seorang sarjana yang mengerti teori moral belum tentu bisa berlaku

sesuai dengan keutamaan moral, tetapi orang yang mempunyai

phronesis mampu menentukan masalah ini berdasarkan pertimbangan

konkret. Phronesis adalah kemampuan bertindak tepat berdasarkan

pertimbangan baik-buruk ketika menghadapi pilihan. Orang yang

mempunyai phronesis mengerti bagaimana harus bertindak tepat.

Karena itu, phronesis tidak bisa diajarkan tetapi dilatih lewat

kebiasaan. Phronesis tumbuh dan berkembang dari pengalaman dan

kebiasaan ethis. Semakin mantap seseorang bertindak ethis semakin

kuat pula kemampuannya untuk bertindak menurut pengertian yang

tepat, sama seperti orang yang semakin melatih jiwanya akan semakin

peka pula perasaannya107.

Akal teoritis berkaitan dengan proses perolehan pengetahuan.

Akal mempunyai tiga tahapan kerja, (1) abstraksi, (2) kombinasi, (3)

penilaian. Pertama, abstraksi adalah proses penggambaran atau

pencerapan gagasan universal atas objek-objek yang ditangkap indera.

Ibn Rusyd mempersyaratkan bahwa objek ini harus merupakan

sesuatu yang wujud, bukan yang tidak wujud, karena akal berkaitan

dengan wujud bukan dengan yang tidak wujud. Objek-objek wujud ini

dicerap oleh akal dan masuk ke dalam jiwa sebagai konsep-konsep

universal108.

107 Bertens, Sejarah Filsafat Yunani, (Yogya: Kanisius: 1997), h.164
108 Ibn Rusyd,., Tahâfut al-Tahâfut, (Kairo: Dar al-Ma'arif,tth), h.204-205
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Hal ini bukan berarti sama dengan gagasan idealisme Plato, di

mana realitas yang sesungguhnya dan yang kekal adalah universalitas

yang ada dalam ide. Menurut Ibn Rusyd, universalitas ini tidak hanya

ada dalam ide yang merupakan essensi objek tapi juga berwujud

secara realitas yang terikat pada materi dan bentuk, sehingga ia seperti

pisau bermata dua, di satu sisi bersifat kekal di sisi yang lain rusak.

Universalitas bersifat kekal ketika berkaitan dengan esensi yang

memang tidak bisa rusak, dan ia bersifat fana (dapat rusak) serta dapat

berubah saat menjadi bagian dari gabungan materi dan bentuk109.

Kedua, kombinasi, maksudnya akal mengkombinasikan dua

atau lebih dari abstraksi-abstraksi indera sehingga menjadi sebuah

konsep. Misalnya, dari berbagai abstraksi indera tentang manusia

akhirnya menghasilkan konsep tentang manusia yang terdiri atas

hewaniyah dan rasionalitas, genus dan differentia. Melalui hal ini

selanjutnya bisa didapatkan esensi sesuatu, dan essensi yang lengkap

akan membentuk definisi.

Ketiga, penilaian, diberikan ketika konsep-konsep yang

dihasilkan harus dihadapkan pada proposisi-proposisi, benar atau

salah110.

Jalan mencapai pengetahuan yang sesungguhnya adalah rasio,

yang terdiri atas tiga tahapan kerja, abstraksi, kombinasi dan penilaian

atas objek-objek yang masuk lewat indera. Berdasarkan ini, menurut

109 Muhammad Syarif bin Hasan, Op.Cit., h.218
110 Ibid,. h.216
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Ibn Rusyd, pengetahuan manusia tidak bisa dibandingkan dengan

pengetahuan Tuhan, atau sebaliknya. Pengetahuan manusia didasarkan

pada cerapan indera dan akal atas individu dan realitas, sehingga ia

bisa berubah atas perubahan objek, sementara apa yang ada Tuhan

justru sebaliknya. Pengetahuan manusia merupakan akibat dari segala

yang wujud, sedang pengetahuan Tuhan justru merupakan sebab dari

adanya sesuatu. Apa yang diistilahkan oleh kaum filosof bahwa Tuhan

tidak mengerti yang partikular adalah dalam pengertian ini. Yakni

bahwa pengetahuan Tuhan tidak sama dengan pengetahuan manusia

yang partikular yang didasarkan dan berubah sesuai dengan objek,

karena pengetahuan-Nya justru yang menyebabkan perubahan objek,

sehingga kaum filosof tetap bahkan lebih mentaqdiskan Tuhan111 .

Menyikapi uraian di atas, menurut penulis bahwa di sini sangat

kelihatan bagaimana Ibnu Rusyd berusaha mempertahankan pendirian

ahli-ahli filsafat dengan segala cara dan kecakapannya. Sebagai

penganut aliran Aristoteles dia mencari jalan agar jangan begitu saja

meninggalkan pendapat Aristoteles di samping dia tetap pula tidak

ingin meninggalkan prinsip-prinsip agama.

2) Pengetahuan Menuju Wujud

Benda-benda fisis, biasanya, dianggap terdiri atas dua prinsip,

materi dan bentuk. Menurut Ibn Rusyd, konsep ini tidak sepenuhnya

benar, karena suatu benda tidak hanya terdiri atas materi saja atau

111 Ibn Rusyd., Op.Cit,. h.29-31
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bentuk saja, tetapi ia adalah keseluruhan atau gabungan dari dua

prinsip tersebut. Artinya, di sini Ibn Rusyd telah menambah satu hal,

sehingga kemaujudan benda-benda fisis terdiri atas tiga prinsip, (1)

materi, (2) bentuk, (3) keseluruhan atau gabungan atas materi dan

bentuk112. Prinsip tentang keseluruhan ini penting untuk memahami

konsep wujud Ibn Rusyd selanjutnya.

Bagi Ibn Rusyd, suatu benda dikenal lewat definisinya yang

menunjuk pada essensinya. Definisi terdiri atas bagian-bagian, yakni

genus dan diferensia, dan keseluruhan genus dan deferensia ini

bersifat universal. Universalitas mencakup yang essensial sekaligus

material, sehingga seperti dijelaskan dalam sub di atas bersifat kekal

sekaligus fana. la kekal dalam kaitannya dengan essensi tetapi juga

rusak (fana) ketika menjadi gabungan materi dan bentuk113. Menurut

Ibn Rusyd, inilah substansi pertama dari realitas wujud, yakni

keseluruhan essensi dan eksistensi114.

Konsep tersebut juga berlaku dalam konteks yang lebih besar,

alam semesta. Menurut Ibn Rusyd115, semesta terbentang dari potensi

murni sampai aktualitas murni. Substansi adalah keseluruhan

potensialitas dan aktualitas. Persoalannya, bagaimana substansi yang

universal tersebut bisa bersifat kekal sekaligus fana? Atau, bagaimana

prinsip-prinsip essensi bisa diterapkan pada eksistensi? Ini berkaitan

112 Ibn Rusyd., Talkhîs Ma Ba'd al-Thabîah, (Kairo: Dar al-Kutub.1958),h.56
113 Ibid., h.45
114 Muhammad Syarif bin Hasan, Op.Cit., h.228
115 Ibnu Rusyd, 1958, Op.Cit,.h.70
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dengan soal kosmologis-teologis, bagaimana alam semesta yang bisa

rusak dan berubah bisa muncul dari Tuhan yang kekal dan tidak

berubah; sebaliknya, bagaimana Tuhan yang kekal dan tidak berubah

bisa mewujudkan alam semesta yang berubah dan tidak kekal?

Menurut Ibn Rusyd, sesuatu bisa bermaujud (muncul sebagai

wujud) jika memenuhi empat syarat (1) adanya subjek yang paling

dekat, (2) sifatnya, (3) adanya sebab pendorong atau penggerak, (4)

tidak adanya sebab-sebab yang menghalangi. Misalnya, orang sakit.

Tidak semua orang yang sakit punya kemungkinan untuk sembuh, dan

orang yang punya kemungkinan tersebut harus juga mendapatkan

sifat-sifatnya. Selain itu, ia juga harus memiliki sebab efisien yang

membawanya pada kesembuhan di samping tidak adanya sesuatu yang

menghalangi kesembuhannya116 .

Berdasarkan hal itu, kemaujudan sesuatu dalam aktualitas

harus didorong oleh adanya sebab penggerak. Penggerak bisa satu atau

lebih, dan sebab penggerak wujud ini ada lebih dahulu daripada wujud

yang digerakkan. Karena benda-benda fisik terdiri atas materi dan

bentuk, maka materi menyebabkan adanya potensi dan bentuk

menyebabkan adanya aktualitas. Karena bentuk merupakan tindakan

sekaligus sebab efisien dan sebab akhir dari benda-benda fisis, maka

ia ada sebelum adanya materi.117 Sebab akhir adalah sebab dari segala

116 Ibid., h.86
117Dalam kaitan antara materi dan bentuk ini, ada yang harus diperhatikan, yakni kualitas

tindakan dan potensi. Menurut Ibn Rusyd, tindakan murni adalah kebaikan mutlak, sedang
potensi tidak demikian, karena ia mempunyai kcmungkinan untuk menjadi baik atau jahat.
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sebab, yang melahirkan adanya sebab-sebab lain. Harus pula

dibedakan antara sebab penggerak dan sebab efisien. Penggerak

adalah sebab yang mengubah tempat dari satu titik kepada titik lain,

sedang gerak efisien adalah sebab yang mengubah keadaan benda,

terutama perluasan dan kerusakan. Benda-benda angkasa digerakkan

oleh sebab penggerak, bukan sebab efisien, karena wujud mereka

tidak berubah dan gerak mereka terwujud di angkasa118 .

Proses sebab penggerak yang mendorong lahirnya wujud-

wujud tersebut terus berlangsung sampai pada puncaknya, penggerak

pertama. Penggerak pertama ini menggerakkan gerak pertama bukan

dengan penggambaran tapi dengan hasrat. Bagi Ibnu Rusyd, semesta

ini hidup, memiliki jiwa dan inteligensi. Benda-benda angkasa

digerakkan bukan lewat perasaan dan penggambaran seperti binatang,

tetapi lewat konsepsi inteligensi, karena benda-benda angkasa tidak

mempunyai perasaan seperti binatang yang digunakan untuk

kelestariannya119. Benda-benda angkasa tidak butuh kelestarian karena

ia kekal, sehingga gerakan mereka merupakan hasil dari hasrat lewat

konsepsi inteligensia.

Seluruh proses tersebut terdiri atas 38 penggerak dan 9

lingkungan. Inteligensi ke sepuluh, inteligensi agent adalah penggerak

Sebab itu, keberadaan tindakan mendahului potensi, dan karena itu pula, wujud-wujud yang
dekat dan semakin dekat dengan prinsip pertama yang merupakan tindakan murni, berarti
semakin baik. Segala yang baik di bumi adalah hasil dari kehendak dan rancangan-Nya,
sedang yang jahat dikarenakan oleh materi (Rusyd, 1958: 95).

118 Muhammad Syarif bin Hasan, Op.Cit., h.230
119 Ibn Rusyd., Kaitan Filsafat dengan Syariat, terj. (Shadiq Nor, Jakarta: Pustaka

Firdaus.1996), h.231
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terakhir yang menggerakkan lingkungan bulan. la merupakan sebab

dari gerak benda-benda di lingkungan bulan, sekaligus pembentuk

unsur-unsur dan hal-hal yang ada lainnya. Manusia, meski tergolong

makhluk yang rendah, tapi berdasarkan rasio yang dimilikinya, ia

menjadi makhluk yang paling dekat dengan benda-benda angkasa

yang kekal, sehingga ia berada di antara yang kekal dan fana120.

Bagi Rusyd, proses perwujudan semesta ini didorong oleh

adanya sebab penggerak. Benda-benda fisis diwujudkan sebab

penggerak dan sebab penggerak tersebut diwujudkan sebab penggerak

lainnya, begitu seterusnya sampai penggerak pertama, yang geraknya

bersifat kekal; dan semua itu berada dalam cakupan apa yang disebut

'waktu'. Waktu adalah rangkaian kesatuan yang kekal yang tunduk

pada suatu gerak abadi, yang terus menerus dan tunggal, karena yang

tunggal tersebut terus menerus ada121. Ini artinya, bagi Ibn Rusyd dan

juga filosof muslim lainnya, apa yang dimaksud kekekalan dan

keqadiman alam adalah karena ia berkaitan dengan gerakan dan waktu

yang kekal dan qadim, berbeda dengan konsep kekal dan qadimnya

kaum teologi.122

120 Ibnu Rusyd, 1958, Op.Cit,.h.159
121 Muhammad Syarif bin Hasan, Op.Cit., h.231
122Dimaksud alam di sini bukan benda-benda fisis atau materi. Ibn Rusyd membagi wujud

alam dalam riga bagian. (1) Wujud yang tidak berasal dari sesuatu, tidak disebabkan oleh
sesuatu dan tidak didahului oleh zaman. Wujud ini adalah qadim mutlak, Tuhan. (2) Wujud
yang tercipta dari sesuatu tapi dari sesuatu yang berbeda, yakni sebab penggerak, tercipta dari
materi tertentu, dan kewujudannya didahului oleh waktu. Wujud-wujud ini tertangkap indera,
seperti air, udara, bumi, binatang dan lainnya. Ibn Rusyd sepakat dengan kaum teolog bahwa
wujud-wujud ini adalah huduts (baru), tercipta dari tiada dan didahului waktu. (3) Wujud yang
ada di antara wujud pertama dan kedua, yakni wujud yang tidak berasal dari apa pun, tidak
didahului waktu tetapi kewujudannya disebabkan oleh sebab penggerak. Wujud inilah yang
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Menyikapi keterangan Ibnu Rusyd maka kesimpulan yang

dapat diambil bahwa Ibnu Rusyd mengemukakan alam ini azali tanpa

permulaan, hal itu berarti bahwa bagi Ibnu Rusyd ada dua hal yang

azali, yaitu Tuhan dan alam ini. Bagi Ibnu Rusyd keazalian Tuhan itu

berbeda dari keazalian alam, sebab keazalian Tuhan lebih utama dari

keazalian alam.

3) Pengetahuan Menuju Tuhan

Ada beberapa mazhab pemikiran Islam yang telah berusaha

memahami eksistensi Tuhan, seperti Hasyawiyah, Asy'ariyah,

Muktazilah, Bariniyah dan Sufi. Perspektif Hasyawiah bahwa jalan

menuju Tuhan adalah lewat pengajaran lesan dan bukan nalar.

Maksudnya, untuk mengerti Tuhan dicapai dengan mendengar

informasi yang disampaikan Rasul SAW, dan nalar tidak ada

kaitannya dengan masalah ini. Sebaliknya, golongan Asy'ariyah

percaya bahwa jalan menuju Tuhan adalah lewat rasio. Kaum

Asy'ariyah kemudian melahirkan doktrin-doktrin bahwa dunia ini

tidak kekal, bahwa benda-benda terdiri aras atom-atom dan atom-atom

tersebut diciptakan, dan bahwa perantara adanya dunia ini tidak kekal

juga tidak sementara. Sementara itu, kaum Sufis mencapai Tuhan

lewat jalan mistis. Menurut mereka, pengetahuan tentang Tuhan

didiskusikan di sini dan yang diperdebatkan antara kaum filosof dengan kaum teolog (Iraqi,
1980: 223-224).
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datang sendiri dari atas masuk ke dalam hati, setelah kita

meninggalkan semua keinginan duniawi123.

Ibn Rusyd tidak menerima metode-metode tersebut dan

mengkritiknya124. Menurutnya, metode yang disampaikan kaum

Hasyawiyah bertentangan dengan ajaran teks suci yang banyak

memerintahkan manusia untuk beriman berdasarkan bukti-bukti

rasional, sedang pemikiran Asy'ariyah tidak bisa diikuti masyarakat

kebanyakan (awam), di samping argumennya tidak kukuh dan tidak

meyakinkan. Kelemahan yang sama juga terjadi pada kaum Sufis, di

samping metodenya berarti menghapus kegiatan spekulasi yang

diperintahkan dalam banyak teks suci (al-Qur'an).

Berdasarkan penafsirannya atas ayat-ayat al-Qur'an, Ibn Rusyd

kemudian menawarkan dua cara yang tepat untuk mencapai Tuhan,

dan kedua cara ini bisa diikuti masyarakat awam maupun terpelajar.

Pertama bersifat teologis yang disebut dalil ikhtira' yang kedua

bersifat kosmologis yang disebut dalil 'inayah. Dalil ikhtira

menyatakan bahwa semesta yang rapi dan teratur ini tidak mungkin

muncul dengan sendirinya tetapi pasti ada yang menciptakan, begitu

seterusnya sampai pada pencipta terakhir yang tidak tercipta. Hal ini

tidak berbeda dengan apa yang terjadi pada diri manusia, bahwa ia

tidak bisa mengatur proses kehidupannya sendiri, dari lahir, remaja,

dewasa, tua dan akhirnya mati. Artinya, di sini ada kekuatan besar,

123 Ibn Rusyd., al-Kasyf 'an Manâhij al-Adillah fi Aqâid al-Millah, (Kairo: Maktabah
al-Anjelo.1955), h.31-44

124 Ibid.
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Sang Maha Pencipta, Tuhan yang mengatur jalan hidup manusia dan

segenap alam semesta.

Dalil inayah menyatakan bahwa tata kehidupan semesta ini,

pergantian siang dan malam, adanya binatang dan tumbuhan, ternyata

sesuai dengan kebutuhan dan kehidupan manusia. Ini tentu tidak

terjadi secara kebetulan karena tidak terjadi hanya beberapa kali tapi

secara konstan, sehingga pasti ada yang mengendalikan dan

mengaturnya, ada yang merencanakan secara detail dan

mewujudkannya demi kepentingan manusia125.

Kedua cara ini, sebagaimana dikatakan, lazim dipakai

golongan terpelajar maupun awam. Bedanya, orang awam puas hanya

dengan pengetahuan inderawi, kaum terpelajar hanya bisa percaya

setelah ada pembuktian126. Selanjutnya, tentang Tuhan sendiri dalam

kaitannya dengan manusia dan alam, mempunyai lima 'tugas' yang

disebut lima tindakan utama, yakni mencipta, mengutus Rasul,

menetapkan taqdir, membangkitkan dan mengadili. Pertama,

mencipta. Tuhan menciptakan semesta ini secara terencana, teratur

dan sempurna, dan semua berjalan di atas prinsip sebab akibat. Tidak

ada satupun muncul tanpa sebab, dan bahwa semua sebab-sebab

tersebut bersumber pada satu Sebab Utama. Ini sekaligus

menunjukkan eksistensi Sang Pencipta yang bijak127.

125 Ibid.,h.147
126 Ibid.,h.48
127 Ibid.,h.86
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Kedua, tentang nabi. Menurut Ibn Rusyd, kebenaran bahwa

Tuhan mengutus nabi bisa dibuktikan dengan dua hal. (1) Bahwa rasul

adalah manusia yang menjelaskan hukum-hukum lewat wahyu, bukan

dengan belajar. (2) Bahwa orang yang mampu melaksanakan tugas

seperti itu hanya seorang rasul, seperti tugas seorang dokter adalah

menyembuhkan orang sakit dan orang yang bisa menyembuhkan

orang sakit adalah dokter.

Konsep kenabian menurut Ibnu Rusyd adalah bahwa tanda

kenabian yang melalui adanya suatu mukjizat hanya bersifat

memuaskan hati, namun tidak meyakinkan. Sebab asal usul tentang

mukjizat yang nampak pada seseorang tidak bisa diketahui, bisa saja

terjadi pada orang yang mengaku-ngaku nabi. Keberadaan mukjizat

tidak diharuskan dalam syara’. Akal pikiran juga tidak bisa

menetapkan bahwa tanda itu khusus untuk rasul-rasul.

Ketiga, tentang taqdir. Menurut Ibn Rusyd, manusia bukan

robot yang semua tindakannya digerakkan lewat kontrol, tetapi juga

bukan makhluk yang bebas menentukan segalanya lepas dari lainnya.

Manusia bebas tapi tidak lepas dari sebab-sebab lain, internal maupun

eksternal. Aksi-aksi manusia ditentukan oleh dua hal tersebut,

kehendak manusia sendiri dan sebab-sebab dari luar. Kesesuaian dan

keteraturan antara sebab-sebab internal dan eksternal inilah yang

disebut taqdir128.

128 M.Yusuf Musa, Bain al-Din wa al-Falsafah, (Kairo: Dar al-Ma'arif.tth), h.96
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Keempat, tentang adil. Tuhan itu adil dan tidak pernah berbuat

tidak adil pada manusia. Manusia diberi kebaikan yang hakiki dan

diberi keburukan yang nisbi, kebaikan menjadi dominan padanya.

Kebaikan dan. keburukan ini ibarat apt yang memberikan manfaat

dalam banyak hal tetapi juga bisa mendatangkan bahaya.

Kelima, kebangkitan. Semua agama sepakat tentang adanya

kebangkitan. Perbedaan yang ada hanya sekitar persoalan apakah

kebangkitan bersifat jasmani atau ruhani. Kebangkitan ruhani diikuti

kaum terpelajar yang paham tentang kekekalan jiwa, sedang

kebangkitan jasmani oleh masyarakat awam yang tidak paham akan

hal ini.

Berangkat dari uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa

keistimewaan Ibnu Rusyd ialah keberaniannya yang luar biasa dalam

mengemukakan pendapatnya yang radikal yang belum pernah filsuf-

filsuf sebelumnya menyimpulkannya. Misalnya tentang keazalian

alam di samping keazalian Tuhan, misalnya lagi tentang kesatuan akal

dan roh, kemudian tentang tidak campurnya Tuhan dalam soal-soal

juziyat. Aristoteles sendiri, misalnya, belum begitu jauh simpulannya

tentang kesatuan akal dan dua hal yang azali. Padahal, kalau ditinjau

dari segi kepercayaan agama Islam yang umum, pendapat Ibnu Rusyd

itu sangat jelas banyak menyeleweng, karena itu tidak mengherankan

jika timbul bermacam-macam dugaan orang tentang sikap dan

pendapat Ibnu Rusyd itu.
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B. Pendidikan Islam

1. Pengertian Pendidikan Islam

Zahara Idris telah mengumpulkan definisi pendidikan menurut para

tokoh pendidikan.129 Marimba  memberi pengertian pendidikan sebagai

bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh si pendidik terhadap

perkembangan jasmani dan rohani si terdidik menuju terbentuknya

kepribadian yang utama130.

Djamarah memberi pengertian juga, pendidikan adalah usaha sadar

dan bertujuan untuk mengembangkan kualitas manusia131. Sebagai suatu

kegiatan yang sadar akan tujuan, maka pelaksanaannya berada pada suatu

proses yang berkesinambungan setiap jenis dan jenjang pendidikan.

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional menyatakan, yang dimaksud dengan pendidikan adalah usaha

sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses

pembelajaran agar anak didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya

untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,

129Seringkali orang menyebut istilah "pendidikan" dengan kata tarbiyht. Menurut
mu'jam (Kamus) kebahasaan, kata tarbiyat memiliki tiga akar kebahasaan, yaitu :
a. ربّا-يربو-تربية : yang memiliki arti tambah (zad) dan berkembang (nama). Pengertian ini

didasarkan atas Q.S. al-Rum ayat 39;
b. رّيب - يريبّ  -تربية : yang memiliki arti tumbuh (nasya’) dan menjadi besar (tara ra'a);

c. ربّ -يـريبّ -تربيـة : yang memiliki arti memperbaiki (ashalaha), menguasai urusan, memelihara,

merawat, menunaikan, memperindah, memberi makan, mengasuh, tuan, memiliki, mengatur
dan menjaga kelestarian dan eksistensinya. Baca Zahara Idris, Dasar-Dasar Kependidikan,
(Bandung: Angkasa.2009),h.9

130Ahmad D Marimba, Pengantar Filsafat Pendidikan Islam, (Bandung: PT. al-
Ma'arif,1989), h.20

131 Djamarah dan Syaiful Bahri, Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif, (Jakarta:
Rineka cipta. 2011), h. 22
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kepribadian, inteligensi , akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Berangkat dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa

pendidikan adalah usaha sadar untuk mewujudkan manusia seutuhnya

dengan selalu mengembangkan potensi yang ada pada setiap anak didik.

Semuanya bermuara kepada manusia, sebagai suatu proses pertumbuhan

dan perkembangan secara wajar pada masyarakat yang berbudaya.

Berdasarkan hal itu, dapat dirumuskan bahwa pendidikan adalah suatu

proses alih generasi, yang mampu mengadakan transformasi nilai-nilai

pengetahuan dan budaya kepada generasi berikutnya agar dapat menatap

hari esok yang lebih baik.

Kata "Islam" biasanya diterjemahkan dengan “penyerahan diri”,

penyerahan diri kepada Tuhan atau bahkan kepasrahan132. Ali dalam

bukunya The Religion of Islam menegaskan:

"Islam has a two-fold significance: a simple profession of faith — a

declaration that “There is no god but Allah and Muhammad is His

Messenger" (Kalimah) and a complete submission to the Divine will which

is only attainable through spiritual perfection".

(Islam mengandung dua macam arti, yakni (1) mengucapkan kalimah

Syahadat, yakni “Tak Ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah

132 Mohammad Arkoun, Rethinking Islam, terj. Yudian W.Asmin dan Lathiful Khuluq,
(Yogyakarta: LPMI bekerjasama dengan Pustaka Pelajar.1996), h.17
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utusan-Nya”; (2) berserah diri sepenuhnya kepada kehendak Allah yang

ini hanya dapat dicapai melalui penyempurnaan rohani).133

Pengertian tersebut jika diawali kata “pendidikan” sehingga

menjadi kata "pendidikan Islam", maka terdapat berbagai rumusan:

Menurut Arifin (2003: 4), pendidikan Islam dapat diartikan sebagai

studi tentang proses kependidikan yang bersifat progresif menuju ke arah

kemampuan optimal anak didik yang berlangsung di atas landasan nilai-

nilai ajaran Islam134. Sementara Achmadi memberikan pengertian,

pendidikan Islam adalah segala usaha untuk memelihara dan

mengembangkan fitrah manusia serta sumber daya manusia yang ada

padanya menuju terbentuknya manusia seutuhnya (insan kamil) sesuai

dengan norma Islam135.

Menurut an-Nahlawi, pendidikan Islam adalah penataan individual

dan sosial yang dapat menyebabkan seseorang tunduk taat pada Islam dan

menerapkannya secara sempurna di dalam kehidupan individu dan

masyarakat136. Pendidikan Islam merupakan kebutuhan mutlak untuk

dapat melaksanakan Islam sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah.

Berdasarkan makna ini, maka pendidikan Islam mempersiapkan diri

manusia guna melaksanakan amanat yang dipikulkan kepadanya. Ini

133 Maulana Muhammad Ali, The Religion of Islam, (New York: The Ahmadiyya
Anjuman Ishaat Islam Lahore.1990), h. 4

134 M. Arifin, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara. 2003), h.4
135 Achmadi, Ideologi Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar.2005), h.28-29
136 Abdurrahman an-Nahlawi, Prinsip-Prinsip dan Metoda Pendidikan Islam dalam

Keluarga, di Sekolah dan di Masyarakat, terj. Herry Noer Ali, (Bandung: CV.
Diponegoro.1996), h. 41
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berarti, sumber-sumber Islam dan pendidikan Islam itu sama, yakni yang

terpenting, al-Qur'an dan Sunnah Rasul.

Melihat dari konsep dasar dan operasionalnya serta praktek

penyelenggaraannya, maka pendidikan Islam pada dasarnya mengandung

tiga pengertian:

Pertama, pendidikan Islam adalah pendidikan menurut Islam atau

pendidikan Islami, yakni pendidikan yang dipahami dan dikembangkan

dari ajaran dan nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam sumber

dasarnya, yaitu al-Qur'an dan al-Hadis. Pengertian yang pertama ini,

pendidikan Islam dapat berwujud pemikiran dan teori pendidikan yang

mendasarkan diri atau dibangun dan dikembangkan dari sumber-sumber

dasar tersebut atau bertolak dari spirit Islam.

Kedua, pendidikan Islam adalah pendidikan keislaman atau

pendidikan agama Islam, yakni upaya mendidikkan agama Islam atau

ajaran dan nilai-nilainya, agar menjadi way of life (pandangan hidup) dan

sikap hidup seseorang. Pengertian yang kedua ini pendidikan islam dapat

berwujud (1) segenap kegiatan yang dilakukan seseorang atau suatu

lembaga untuk membantu seorang atau sekelompok peserta didik dalam

menanamkan dan menumbuh-kembangkan ajaran Islam dan nilai-nilainya;

(2) segenap fenomena atau peristiwa perjumpaan antara dua orang atau



83

lebih yang dampaknya adalah tertanamnya dan atau tumbuhkembangnya

ajaran Islam dan nilai-nilainya pada salah satu atau beberapa pihak137 .

Ketiga, pendidikan Islam adalah pendidikan dalam Islam, atau

proses dan praktik penyelenggaraan pendidikan yang berlangsung dan

berkembang dalam realitas sejarah umat Islam. Pengertian ini, pendidikan

Islam dalam realitas sejarahnya mengandung dua kemungkinan, yaitu

pendidikan Islam tersebut benar-benar dekat dengan idealitas Islam atau

mungkin mengandung jarak atau kesenjangan dengan idealitas Islam138.

Walaupun istilah pendidikan Islam tersebut dapat dipahami secara

berbeda, namun pada hakikatnya merupakan satu kesatuan dan mewujud

secara operasional dalam satu sistem yang utuh. Konsep dan teori

kependidikan Islam sebagaimana yang dibangun atau dipahami dan

dikembangkan dari al-Qur'an dan al-Hadis, mendapatkan justifikasi dan

perwujudan secara operasional dalam proses pembudayaan dan pewarisan

serta pengembangan ajaran agama, budaya dan peradaban Islam dari

generasi ke generasi, yang berlangsung sepanjang sejarah umat Islam139 .

Bila definisi-definisi ini dipadukan, tersusunlah suatu rumusan

pendidikan Islam, yaitu: pendidikan Islam ialah mempersiapkan dan

menumbuhkan anak didik atau individu manusia yang prosesnya

berlangsung secara terus-menerus sejak ia lahir sampai meninggal dunia,

meliputi aspek jasmani, akal, dan ruhani sebagai suatu kesatuan tanpa

137 Muhaimin, Wacana Pengembangan Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar.2004), h.23-24

138 Ibid
139 Ibid., h.30
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mengesampingkan salah satu aspek, dan melebihkan aspek yang lain.

Persiapan dan pertumbuhan itu diarahkan agar ia menjadi manusia yang

berdaya guna dan berhasil guna bagi dirinya dan bagi umatnya, serta dapat

memperoleh suatu kehidupan yang sempurna. Menyikapi keterangan di

atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pendidikan Islam adalah segenap

upaya untuk mengembangkan potensi manusia yang ada padanya sesuai

dengan al-Qur'an dan al-Hadis.

Pendidikan Islam yang dimaksud dalam tesis ini adalah pendidikan

Islam yang senantiasa berusaha dengan segenap kemampuannya

menumbuhkembangkan eksistensi peserta didik selaras dengan tuntunan

al-Qur'an dan al-Hadis. Pendidikan Islam seperti inilah yang dijadikan

pisau analisa dalam mengkaji corak pemikiran Howard Gardner tentang

multiple intelligences dan Hamdani Bakran adz-Dzakiey tentang prophetic

intelligence.

2. Dasar-Dasar Pendidikan Islam

Dasar pendidikan Islam dapat dibedakan kepada: (1) Dasar ideal,

dan (2) Dasar operasional. Dasar ideal pendidikan Islam adalah identik

dengan ajaran Islam itu sendiri. Keduanya berasal dari sumber yang sama

yaitu al-Qur'an dan al-Hadis. Dasar tadi dikembangkan dalam pemahaman

para ulama dalam bentuk140 :

140 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kalam Mulia.1994),h.54
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a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah landasan ajaran, tiang akidah serta syari'at

dan jiwa kehidupan Islam, sedangkan Sunnah Nabi Muhammad SAW

merupakan penjelasan atas al-Qur'an141. Al-Qur'an adalah kitab suci

yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dinukil

secara mutawattir, dan isinya memuat petunjuk bagi kebahagiaan

kepada orang yang percaya kepadanya berupa: akidah, akhlak dan

syari'at142.

Al-Qur'an sebagaimana dikatakan al-Qattan dalam kitabnya

Mabâhis fî ‘Ulûm al-Qur'ân adalah143:

اإلعجاز یزیدھا التقدم العلمى إال رسوخا فيالقران الكریم ھو معجزة اإلسالم الخالدة التى ال

أنزلھ هللا على رسولنا محمد صلى هللا علیھ وسلم لیخرج الناس من الظلمات إلى النور

ویھدیھم إلى الصراط المستقیم

"Al-Qur'an al-Karim adalah mukjizat Islam yang kekal dan

mukjizatnya selalu diperkuat oleh kemajuan ilmu pengetahuan. Ia

diturunkan Allah kepada Rasulullah, Muhammad SAW untuk

mengeluarkan manusia dari suasana yang gelap menuju yang terang,

serta membimbing mereka ke jalan yang lurus.144

141 Qardawi, Fikih Taysir Metode Praktis Mempelajari Fikih, terj. Zuhairi Misrawi dan M.
Imdadun Rahmat, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar.2001), h.50

142 Musa dan M. Yusuf, al-Qur'an dan Filsafat, terj. M. Thalib, (Yogyakarta: PT. Tiara
WacanaYogya.1991),h.1

143 Manna Khalil al-Qattan, , Mabâhis fî Ulûm al-Qur'ân, Mansurat al-'Asr al-Hadis.1973, h.1

144Sejalan dengan itu, menurut al-Jazâirî (2004: 23) dalam kitabnya Minhâj al-Muslim: Kitab
‘Âqâ’id wa ’Âdâb wa Akhlâq:

من التبديل والتغيري وبقاءه حىت يرفعه إليه عند اخر أجل هذه احلياة وذلك وانّه الكتاُب الوحيد الذى ضمن اهللا سالمته من الّنقص والزّيادة و 
لألدّلة النقلّية والعْقلّية الّتالية
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Safi Hasan Abu Thalib menyatakan:

القرأن الكریم منزل بالفاظة العربیة ومعانیھ من عند هللا تعالى عن طریق الوحى الى النبى 

محمد علیھ الصالة والسالم وھو اساس الشریعة واصلھا األول 

“Al-Qur'an adalah wahyu yang diturunkan dengan lafal bahasa Arab

dan maknanya dari Allah SWT melalui wahyu yang disampaikan

kepada Nabi Muhammad SAW, ia merupakan dasar dan sumber utama

bagi syari’at.”145.

Semua isi al-Qur'an merupakan syari’at, pilar dan azas agama

Islam, serta dapat memberikan pengertian yang komprehensif untuk

menjelaskan suatu argumentasi dalam menetapkan suatu produk

hukum, sehingga sulit disanggah kebenarannya oleh siapa pun146.

b. Sunnah (Hadis)

As-Sunnah merupakan penjelasan teoritis dan praktek terapan

bagi al-Qur'an dalam seluruh aspeknya. Karena itu as-Sunnah harus

mengikuti dan mengamalkan hukum-hukum dan pengarahan-

pengarahan yang dibawa oleh al-Qur'an147.

Pada masa Nabi SAW, para sahabat memperoleh penerang

langsung dan penjelas keagamaan melalui Hadis148, karena itu dasar

"Kaum muslimin meyakini bahwa Al-Qur'an al-Karim adalah kitab satu-satunya yang dijamin
bersih oleh Allah SWT dari kekurangan, penambahan, pergantian, perubahan serta menjamin
abadi hingga Dia mengangkatnya pada akhir usia kehidupan ini. Kaum muslimin meyakini itu
semua berdasarkan dalil-dalil naqli, dan dalil-dalil akal.”

145 Safi Hasan Abu Thalib, Tatbiq al-Syari’ah al-Islamiyah fi al-Bilad al-Arabiyah,(
Kairo: Dar al-Nahdah al-Arabiyah.1990), h.54

146 Wahbah Zuhaili, , al-Qur’an dan Paradigma Peradaban, terj. M.Thohir dan Team
Titian Ilahi, (Yogyakarta: Dinamika. 1996)

147 Qardhawi, Op.Cit., h. 472
148 Moh.Erfan Soebahar, Jurnal Pendidikan Islami, Edisi X, Vol. 1, Mei, 2001, h.10
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yang kedua selain al-Qur'an adalah Sunnah Rasulullah. Amalan yang

dikerjakan oleh Rasulullah SAW dalam proses perubahan hidup

sehari-hari menjadi sumber utama pendidikan Islam karena Allah SWT

menjadikan Muhammad sebagai teladan bagi umatnya. Firman Allah

SWT:

)٢١لَقَْد َكاَن لَُكْم فِي َرُسوِل هللاِ أُْسَوةٌ َحَسنَةٌ (األحزاب: 

"Dalam diri Rasulullah itu kamu bisa menemukan teladan yang

baik...".

Al-Khatib dalam kitabnya Usûl al-Hadîs 'Ulumuh wa Mustalâh

menjelaskan:

أثر عن الرسول صلى هللا علیھ وسلم من قول أو المحدثین: ھي كل ماالسنة في اصطالح

أكان ذلك قبل البعثة كتحنثھ في غار حراء فعل أوتقریر أوصفة خلقیة أوخلقیة أوسیرة سواء

أم بعدھا

“Sunnah dalam terminologi ulama hadis adalah segala sesuatu yang

diambil dari Rasulullah SAW, baik yang berupa sabda, perbuatan,

ketetapan, sifat-sifat fisik dan non fisik atau sepak terjang beliau

sebelum diutus menjadi rasul, seperti tahannuts beliau di Gua Hira

atau sesudahnya.149

149Kalangan ulama Hadis sendiri ada beberapa definisi yang antara satu dengan lainnya agak
berbeda. Ada yang mendefinisikan bahwa Hadis, ialah: "Segala perkataan Nabi SAW.,
perbuatan, dan hal ihwalnya". Yang termasuk "hal ihwal", ialah segala pemberitaan
tentang Nabi SAW, seperti yang berkaitan dengan himmah, karakteristik, sejarah
kelahiran, dan kebiasaan-kebiasaannya. Ulama ahli Hadis lain merumuskannya dengan:
"Segala sesuatu yang bersumber dari Nabi SAW, berupa perkataan, perbuatan, ketetapan,
dan sifatnya" (Shabbaq, 1972: 14). Ada juga yang mendefinisikannya dengan: "Sesuatu
yang disandarkan kepada Nabi SAW baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, atau
sifatnya" (al-Qasîmî, 1979: 61), Baca Muhammad ‘Ajajj al-Khatib, , Usûl al-Hadîs
'Ulûmuh wa Mustalah, (Beirut: Dar al-Fikr.1989), h.19
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c. Perkataan, Perbuatan dan Sikap Para Sahabat

Pada masa al-Khulafâ al-Râsyidin sumber pendidikan dalam

Islam sudah mengalami perkembangan. Selain al-Qur'an dan Sunnah

juga perkataan, sikap dan perbuatan para sahabat. Perkataan mereka

dapat dipegang karena Allah berfirman:

لُوَن ِمَن اْلُمھَاِجِریَن  ابِقُوَن األَوَّ ِضَي هللاُ َعْنھُْم َوالسَّ َواألَنَصاِر َوالَِّذیَن اتَّبَُعوھُم بِإِْحَساٍن رَّ

(التوبة: َوَرُضوْا َعْنھُ َوأََعدَّ لَھُْم َجنَّاٍت تَْجِري تَْحتَھَا األَْنھَاُر َخالِِدیَن فِیھَا أَبَداً َذلَِك اْلفَْوُز اْلَعِظیمُ 

١٠٠(

"Orang-orang yang terdahulu lagi pertama-tama masuk Islam di

antara orang-orang Muhajirin dan Anshar dan orang-orang yang

mengikuti mereka dengan baik, maka Allah meridhai mereka dan

mereka pun ridha kepada Allah dan Allah menjadikan bagi mereka

surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya, mereka kekal

di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar"

Tafsîr al-Qur'an al-Azîm karya Ibnu Katsir (2003: 9)

menerangkan bahwa Allah SWT menceritakan tentang ridha-Nya

kepada orang-orang yang terdahulu masuk Islam dari kalangan kaum

Muhajirin, Ansar, dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka

dengan baik150. Allah ridha kepada mereka, untuk itu Dia menyediakan

bagi mereka surga-surga yang penuh dengan kenikmatan dan

kenikmatan yang kekal lagi abadi.

150 Ibnu Katsir, Tafsir al-Qur’an Al-Azim. (                         .2003), h.9
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Firman Allah SWT:

اِدقِیَن (التوبة:  ) ١١٩یَا أَیُّھَا الَِّذیَن آَمنُوْا اتَّقُوْا هللاَ َوُكونُوْا َمَع الصَّ

"Hai orang-orang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah

kamu bersama-sama dengan orang yang benar."

Katsir menerangkan bahwa jujurlah kalian dan tetaplah kalian

pada kejujuran, niscaya kalian akan termasuk orang-orang yang jujur

dan selamat dari kebinasaan serta menjadikan bagi kalian jalan keluar

dari urusan kalian151.

d. Ijtihad

Zahrah dalam kitabnya Usûl al-Fiqh mengemukakan:

الوصول إلى أمر من األمور أوفعل من األفعال وفى االجتھاد معناه بذل غایة الجھد فى

اصطالح علماء األصول بذل الفقیھ وسعھ فى استنباط األحكام العلیة من أدلتھا التفصیلیة

“Ijtihad adalah upaya mengerahkan seluruh kemampuan dan potensi

untuk sampai pada suatu perkara atau perbuatan. Ijtihad menurut

ulama Usul ialah usaha seorang ahli Fiqh yang menggunakan seluruh

kemampuannya untuk menggali hukum yang bersifat amaliah (praktis)

dari dalil-dalil yang terperinci.”152

151 Ibid,h.95
152 Muhammad Abu Zahrah,Ushûl al-Fiqh, (Kairo: Dâr al-Fikr al-‘Arabi.1958), h.379
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Sehubungan dengan itu, Aghnides dalam bukunya, The

Background Introduction to Muhammedan Law menyatakan sebagai

berikut:

“The word ijtihad means literally the exertion of great efforts in order

to do a thing. Technically it is defined as "the putting forth of every

effort in order to determine with a degree of probability a question of

syari'ah." It follows from the definition that a person would not be

exercising ijtihad if he arrived at an opinion while he felt that he could

exert himself still more in the investigation he is carrying out. This

restriction, if comformed to, would mean the realization of the utmost

degree of thoroughness. By extension, ijtihad also means the opinion

rendered. The person exercising ijtihad is called mujtahid. and the

question he is considering is called mujtahad-fih.”

“Secara bahasa, kata ijtihad berarti berusaha dengan sungguh-sungguh

melaksanakan sesuatu. Secara teknis diartikan “mengerahkan setiap usaha

untuk mendapatkan kemungkinan kesimpulan tentang suatu masalah syari'ah".

Mengacu pada definisi ini maka seseorang tidak akan melakukan ijtihad

apabila dia telah mendapat suatu kesimpulan sedangkan dia merasa bahwa dia

dapat menyelidiki lebih dalam tentang apa yang dikemukakannya. Pembatasan

ini akan berarti suatu penjelmaan bagi suatu penyelidikan yang sedalam-

dalamnya. Jika diperluas artinya maka ijtihad berarti juga pendapat yang
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dikemukakan. Orang yang melakukan ijtihad dinamai mujtahid dan persoalan yang

dipertimbangkannya dinamai mujtahad-fih.153

Bertitik tolak pada pendapat di atas, penulis menyimpulkan bahwa ijtihad

adalah berusaha sungguh-sungguh dengan mempergunakan daya kemampuan

intelektual serta menyelidiki dalil-dalil hukum dari sumbernya yang resmi, yaitu al-

Qur'an dan al-Hadis.

3. Tujuan Pendidikan Islam

Manusia dalam proses pendidikan adalah inti utama. Hal ini dapat

dipahami dengan mudah dari kenyataan bahwa pendidikan terutama

berkepentingan mengarahkan manusia kepada tujuan-tujuan tertentu154 .

Berbicara tentang tujuan pendidikan, tidak dapat tidak akan membawa

manusia kepada tujuan hidup. Pendidikan bertujuan untuk memelihara kehidupan

manusia155. Tujuan pendidikan Islam dirumuskan dari nilai-nilai filosofis yang

kerangka dasarnya termuat dalam filsafat pendidikan Islam, seperti halnya dasar

pendidikannya maka tujuan pendidikan Islam juga identik dengan tujuan Islam

itu sendiri. Hal ini sempat menimbulkan pandangan yang kontroversial dari para

ahli didik terhadap pendidikan Islam. Seakan mereka kurang dapat menerima

penjelasan yang demikian itu156 .

153Perspektif etimologi, ''ijtihad" berasal dari kata jahada yang berarti mencurahkan (جهـد)

segala kesempurnaan atau menanggung beban kesulitan. Kata "ijtihad" dipakai mengikuti
wazan Ifti'al افتعـال) ) yang berarti "bersangkutan dalam pekerjaan", karena itu, kata "ijtihad"

berarti mencurahkan segala kemampuan dalam segala perbuatan (Qardhawi, tth: 1). Baca
Nicolas P., Aghnides, The Background Introduction To Muhammedan Law, (New York: The
Ab. "Sitti Sjamsijah" Publishing Coy Solo, Java, with the authority license of Columbia
University Press.tth)., h.95

154 Abdur Rahman Shalih Abdullah, Landasan dan Tujuan Pendidikan Menurut al-
Qur'an serta Implementasinya, terj. Mutammam, (Bandung: CV. Diponegoro.1991), h.67

155 Asnely Ilyas, Mendambakan Anak Saleh, Prinsip-Prinsip Pendidikan Anak dalam
Islam, (Bandung: Al-Bayan.2006), h.26

156 Jalaluddin, Teologi Pendidikan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.2003), h.91
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Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003

tentang Sistem Pendidikan Nasional ditegaskan bahwa pendidikan nasional

berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,

bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia

yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia,

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang

demokratis serta bertanggungjawab.

Konteksnya dengan pendidikan Islam, menurut Arifin tujuan pendidikan

Islam secara filosofis berorientasi kepada nilai-nilai islami yang bersasaran pada

tiga dimensi hubungan manusia selaku "khalifah" di muka bumi, yaitu:

1) Menanamkan sikap hubungan yang seimbang dan selaras dengan Tuhannya.

2) Membentuk sikap hubungan yang harmonis, selaras, dan seimbang dengan

masyarakatnya.

3) Mengembangkan kemampuannya untuk menggali, mengelola, dan

memanfaatkan kekayaan alam ciptaan Allah bagi kepentingan kesejahteraan

hidupnya dan hidup sesamanya serta bagi kepentingan ubudiahnya kepada

Allah, dengan dilandasi sikap hubungan yang harmonis pula.157

Menurut Arifin tujuan terakhir dari pendidikan Islam terletak

dalam realisasi sikap penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah SWT, baik

secara perorangan, masyarakat maupun sebagai umat manusia secara

keseluruhannya158. Sejalan dengan itu, menurut Marimba (1989: 46)

tujuan terakhir pendidikan Islam adalah terbentuknya kepribadian

157 M. Arifin,Op.Cit, h.121
158 Ibid., h.28
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muslim159. Menurut al-Nahlawi, tujuan terakhir pendidikan Islam adalah

merealisasikan ubudiyah kepada Allah di dalam kehidupan manusia, baik

individu maupun masyarakat160.

Asy-Syaibany menjabarkan tujuan pendidikan Islam menjadi:

1) Tujuan yang berkaitan dengan individu, mencakup perubahan yang

berupa pengetahuan, tingkah laku, jasmani dan rohani, serta

kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki untuk hidup di dunia dan

di akhirat

2) Tujuan yang berkaitan dengan masyarakat, mencakup tingkah laku

masyarakat, tingkah laku individu dalam masyarakat, perubahan

kehidupan masyarakat, memperkaya pengalaman masyarakat,

3) Tujuan profesional yang berkaitan dengan pendidikan dan pengajaran

sebagai ilmu, sebagai seni, sebagai profesi, dan sebagai kegiatan

masyarakat.161

Para pakar pendidikan Islam menurut Abrasyi, telah sepakat

bahwa tujuan dari pendidikan serta pengajaran bukanlah memenuhi otak

peserta didik dengan segala macam ilmu yang belum mereka ketahui,

melainkan: a. Mendidik akhlak dan jiwa peserta didik; b. Menanamkan

rasa keutamaan (fadhilah); c. Membiasakan peserta didik dengan

kesopanan yang tinggi; d. Mempersiapkan peserta didik untuk suatu

159 Ahmad D Marimba, Op.Cit.,h.46
160 Abdurrahman an-Nahlawi, Op.Cit., 162

161 Omar Muhammad al-Thoumy al-Syaibany, Filsafat Pendidikan Islam, terj. Hasan
Langgulung, (Surabaya: Bulan Bintang.2002)., h.399
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kehidupan yang suci seluruhnya dengan penuh keikhlasan dan

kejujuran162.

Tujuan pokok dari pendidikan Islam menurut Athiyah al-Abrasyi

ialah mendidik budi pekerti dan pembentukan jiwa. Semua mata pelajaran

haruslah mengandung pelajaran-pelajaran akhlak, setiap pendidik haruslah

memikirkan akhlak dan memikirkan akhlak keagamaan sebelum yang

lain-lainnya karena akhlak keagamaan adalah akhlak yang tertinggi,

sedangkan, akhlak yang mulia itu adalah tiang dari pendidikan Islam.

Menurut Tafsir tujuan umum pendidikan Islam ialah a. Muslim

yang sempurna, atau manusia yang takwa, atau manusia beriman, atau

manusia yang beribadah kepada Allah; b. muslim yang sempurna itu ialah

manusia yang memiliki: (1) Akalnya cerdas serta pandai; (2) jasmaninya

kuat; (3) hatinya takwa kepada Allah; (4) berketerampilan; (4) mampu

menyelesaikan masalah secara ilmiah dan filosofis; (5) memiliki dan

mengembangkan sains; (6) memiliki dan mengembangkan filsafat; (7) hati

yang berkemampuan berhubungan dengan alam gaib.163

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa

tujuan pendidikan Islam adalah membina dan mengarahkan potensi akal,

jiwa dan jasmaninya, sehingga ia memiliki ilmu, akhlak dan keterampilan

yang semua ini dapat digunakan guna mendukung tugas pengabdian dan

kekhalifahannya di muka bumi. Tujuan pendidikan Islam seperti inilah

162 Muhammad 'Athiyyah al-Abrasyi, Prinsip-Prinsip Dasar Pendidikan Islam, terj.
Abdullah Zakiy al-Kaaf, (Bandung: Pustaka Setia.2003).,h.13

163Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam, (Bandung: PT Remaja
Rosdakarya.2004)., h50-51
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yang dijadikan pisau analisa dalam mengkaji corak pemikiran Hamdani

Bakran adz-Dzakiey tentang prophetic intelligence.

C. Penelitian yang Relevan

Berdasarkan penelitian di perpustakaan, didapatkan beberapa

penelitian yang judulnya hampir sama dengan penelitian ini, di antaranya:

Pertama, disertasi yang disusun oleh Zainul Adzfar (UIN Sunan

Kalijaga) berjudul: Terapi Kenabian (Epistemologi164Psikologi Sufistik

Berbasis pada Kecerdasan dan Psikologi Kenabian). Kelebihan disertasi ini

yaitu telah mencoba menemukan kerangka epistemologi terapi kenabian dan

mempertemukan konsep kenabian yang ada dalam filsafat165 Islam dan

taSawuf,  hubungan dan posisi terapi kenabian dengan psikologi sufistik.

Kekurangannya adalah belum secara tajam menjawab epistemologi terapi

kenabian yang bangunan konsepnya ditelurusi melalui filsafat kenabian yang

164Epistemologi adalah cabang filsafat yang bersangkut paut dengan teori
pengetahuan. Secara historis, istilah epistemologi digunakan pertama kali oleh J.F. Ferrier.
Wilayah epistemologi ini setidaknya berkaitan dengan tiga disiplin, yaitu metafisika, logika
dan psikologi. Lihat Ledger Wood, "Epistemology", dalam Runes (1976: 94). Epistemologi
dapat diartikan sebagai studi yang menganalisa dan menilai secara kritis tentang mekanisme
dan prinsip-prinsip yang membentuk keyakinan. Lihat Alvin I. Goldman, "Epistemics and the
Sciences of Knowledge" dalam The Open Curtain, A.U.S. Soviet Philosophy Summit, Boulder:
Keith Lehrer and Ernest Sosa (ed.), 1991. Persoalan epistemologi menempati pokok bahasan
yang begitu penting, sehingga seorang filosof Muslim modern Muhammad Baqir ash-Shadr
menyatakan, "Jika sumber-sumber pemikiran manusia, kriteria-kriteria, dan nilai-nilai
pengetahuannya tidak ditetapkan, maka tidaklah mungkin melakukan studi apapun,
bagaimanapun bentuknya." Lihat (ash-Shadr, 1991: 25).

165Secara literal filsafat berasal dari bahasa Yunani, philo artinya cinta dan sophia
artinya kebijaksanaan. Kata ini memiliki pengertian dan makna yang lebih luas dibandingkan
wisdom dalam bahasa Inggris modern. Segala praktik inteligensi, baik praktis, seni dan
mekanis, maupun ekonomi terangkum dalam sophia. Homerus, dalam karyanya Illiad,
memakai kata sophia untuk menunjuk tukang kayu. Menurut Heraklides Pontikus, seorang
murid Plato, Phytagoras adalah orang yang menyebut dirinya seorang filosof. Pada tradisi
Inggris modern filsafat dibedakan sebagai 1) upaya pencarian guna memperoleh
kebijaksanaan, dan 2) usaha sungguh-sungguh sebagai pemenuhan kebutuhan intelektual.
Meski demikian, filsafat tetap saja memiliki keluasan makna aslinya (Edwards (ed.), 1972:
216).
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terdapat dalam khazanah Filsafat Islam.166 Kekurangan selanjutnya belum

secara tajam mengungkap konsep kenabian dalam taSawuf, yang meliputi

konsep insan kamil, Nur Muhammad, pengalaman keagamaan Nabi

Muhammad SAW, dan konsep mimpi yang benar. Perbedaannya dengan

penelitian yang penulis susun yaitu disertasi tersebut menggunakan

pendekatan epistemologi, tidak menghubungkan dengan tujuan pendidikan

Islam.

Kedua, tesis hasil penelitian Burhanuddin, tahun 2007 dari

Interdisciplinary Islamic Studies – Social Work, Post Graduate Program,

State Islamic University Sunan Kalijaga Yogyakarta berjudul: Investigating

Prophetic Intelligence Management167 and its Influence on Clients Personality

Development (A Case Study of Islamic Counselling and Psychotherapy

Practice in Pesantren Raudhatul Muttaqin Yogyakarta Indonesia). Kelebihan

tesis ini adalah menggunakan pendekatan fenomenologi yang terdiri dari 3

(tiga) tahap, yaitu: fenomenologi untuk pengumpulan data, analisis terhadap

166Menurut Madkour, (tth: 19-20), filsafat Islam adalah pemikiran yang lahir dalam
dunia Islam untuk menjawab tantangan zaman, yang meliputi Allah, alam semesta, wahyu,
akal, agama dan filsafat. Filsafat Islam pada hakikatnya adalah Filsafat Kenabian Muhammad.
Filsafat Kenabian ini lahir dalam periode filsafat Islam, dan karenanya tidak ditemukan dalam
tradisi filsafat Yunani. Konsep Filsafat Kenabian secara teoritis dibangun pertama kali oleh al-
Farâbi, di mana Nabi mempunyai kekuatan imajinatif yang memungkinkannya berhubungan
dengan 'aql fa'al untuk mencapai kebenaran tertinggi. Al-Farâbi dikenal sebagai Guru Kedua,
setelah Aristoteles sebagai Guru Pertama. Kemudian dikembangkan oleh Ibnu Sina dengan
teorinya mengenai aqal suci yang dimiliki Nabi, yang memungkinkan Nabi menembus
dimensi kegaiban dan menyatu di dalamnya.

167Versi Kamus Ekonomi, manajemen berarti pengelolaan, terkadang ketatalaksanaan
(Winardi, 1984: 296). Menurut Terry (1977: 4), management is a distinct process consisting
of planning, organizing, actuating, and controlling, performed to determine and accomplish
stated objectives by the use of human beings and other resources. (Manajemen merupakan
sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan, perencanaan, pengorganisasian,
menggerakkan dan pengawasan, yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-
sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber-sumber
lain).
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karakter utama pada satu fenomena, dan tipologi untuk membangun

serangkaian tipe-tipe ideal yang dapat memberikan kerangka acuan untuk

memahami sifat dan dinamika bentuk-bentuk individu. Kekurangannya, belum

secara jelas menjawab tentang praktek konseling dan psikoterapi Islam

sebagai bagian dari program manajemen inteligensi kenabian yang diadakan di

Pondok Pesantren Raudhatul Muttaqin Yogyakarta. Perbedaannya dengan

penelitian yang penulis susun yaitu fokus tesis tersebut mengkaji praktek

konseling168 dan psikoterapi169 Islam sebagai bagian dari program manajemen

inteligensi kenabian yang diadakan di Pondok Pesantren Raudhatul Muttaqin

Yogyakarta. Tesis ini belum membahas konsep Hamdani Bakran adz-Dzakiey

tentang prophetic intelligence.

Ketiga, penelitian disusun oleh Soraya Sithi Lathifah Nurhamida,

tahun 2008, dari Fakultas Dakwah IAIN Walisongo Semarang, berjudul:

Konsep Prophetic Intelligence (Kecerdasan Kenabian) Menurut Hamdani

Bakran adz-Dzakiey Hubungannya dengan Bimbingan dan Konseling Islam.

Kelebihan penelitian ini yaitu telah menjawab hubungan konsep prophetic

168Secara etimologi, istilah konseling berasal dari bahasa latin yaitu consilium yang
berarti “dengan” atau “bersama” yang dirangkai dengan “menerima” atau “memahami”,
sedangkan dalam bahasa Anglo-Saxon, istilah konseling berasal dari sellan yang berarti
“menyerahkan” atau “menyampaikan” (Prayitno dan Amti, 2004: 99). Konseling diartikan
sebagai proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang
ahli (disebut konselor) kepada individu yang sedang mengalami sesuatu masalah (disebut
klien) yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi klien. (Priyatno dan Amti,
1999: 93-94). Menurut Mappiare (1996: 1), konseling (counseling), kadang disebut
penyuluhan karena keduanya merupakan bentuk bantuan. Ia merupakan suatu proses
pelayanan yang melibatkan kemampuan profesional pada pemberi layanan. Ia sekurang-
kurangnya melibatkan pula orang kedua, penerima layanan, yaitu orang yang sebelumnya
merasa ataupun nyata-nyata tidak dapat berbuat banyak dan setelah mendapat layanan menjadi
dapat melakukan sesuatu.

169Kata therapy (dalam bahasa Inggris) bermakna pengobatan dan penyembuhan,

sedangkan dalam bahasa Arab, therapy sepadan dengan اإلستشفاء yang berasal dari –شفى

شفاء-يشفى , artinya menyembuhkan (Munawwir, 1997: 731).
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intelligence Hamdani Bakran adz-Dzakiey dengan bimbingan170 dan konseling

Islam171 serta dakwah.172 Kekurangannya tidak menyentuh aspek tujuan

170Menurut Natawidjaja (1972: 11), bimbingan adalah suatu proses pemberian
bantuan kepada individu yang dilakukan secara terus-menerus (continue) supaya individu
tersebut dapat memahami dirinya, sehingga ia sanggup mengarahkan diri dan dapat bertindak
wajar, sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat.
Menurut Walgito (1989: 4), bimbingan adalah bantuan atau pertolongan yang diberikan
kepada individu atau sekumpulan individu dalam menghadapi atau mengatasi kesulitan-
kesulitan di dalam kehidupannya, agar individu atau sekumpulan individu itu dapat mencapai
kesejahteraan hidupnya. Memperhatikan rumusan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa
bimbingan merupakan pemberian bantuan yang diberikan kepada individu guna mengatasi
berbagai kesukaran di dalam kehidupannya, agar individu itu dapat mencapai kesejahteraan
hidupnya.

171Menurut tata bahasa Arab, kata konseling disebut dengan al-irsyad, dalam hal ini
al-irsyad dimaksudkan sebagai bimbingan, pengarahan konselor kepada klien atau konseli
untuk membantu menyelesaikan masalah (Lubis, 2007: 30). Adapun dasar pijakan utama
bimbingan dan konseling Islam adalah  al-Qur'an dan Hadis. Keduanya merupakan sumber
hukum Islam atau dalil-dalil hukum (Khallaf, 1978: 10).

172Kata dakwah (دعوة) secara harfiah bisa diterjemahkan menjadi seruan, ajakan,

panggilan, undangan, pembelaan, permohonan (do'a) (Pimay, 2005: 13). Secara terminologi,
terdapat banyak pendapat tentang definisi mengenai dakwah, antara lain: Ya’qub (1973: 9),
dakwah adalah mengajak umat manusia dengan hikmah kebijaksanaan untuk mengikuti
petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Menurut Anshari (1993: 11), dakwah adalah semua aktivitas
manusia muslim di dalam berusaha merubah situasi kepada situasi yang sesuai dengan
ketentuan Allah SWT dengan disertai kesadaran dan tanggung jawab baik terhadap dirinya
sendiri, orang lain, dan terhadap Allah SWT. Umar (1985: 1), dakwah adalah mengajak
manusia dengan cara bijaksana kepada jalan yang benar sesuai dengan perintah Tuhan, untuk
kemaslahatan dan kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat. Umary (1980: 52), dakwah
adalah mengajak orang kepada kebenaran, mengerjakan perintah, menjauhi larangan agar
memperoleh kebahagiaan di masa sekarang dan yang akan datang. Sanusi (tth: 11), dakwah
adalah usaha-usaha perbaikan dan pembangunan masyarakat, memperbaiki kerusakan-
kerusakan, melenyapkan kebatilan, kemaksiatan dan ketidakwajaran dalam masyarakat. Pada
pengertian ini, dakwah berarti memperjuangkan yang ma'ruf atas yang munkar, memenangkan
yang hak atas yang batil. Esensi dakwah adalah terletak pada ajakan, dorongan (motivasi),
rangsangan serta bimbingan terhadap orang lain untuk menerima ajaran agama dengan penuh
kesadaran demi untuk keuntungan pribadinya sendiri, bukan untuk kepentingan juru dakwah
atau juru penerang (Arifin, 2000: 1). Pada pengertian yang integralistik, dakwah merupakan
suatu proses yang berkesinambungan yang ditangani oleh para pengemban dakwah untuk
mengubah sasaran dakwah agar bersedia masuk ke jalan Allah, dan secara bertahap menuju
peri kehidupan yang Islami (Hafidhuddin, 2000: 77). Dakwah adalah setiap usaha
rekonstruksi masyarakat yang masih mengandung unsur-unsur jahili agar menjadi masyarakat
yang Islami (Rais, 1999: 25), oleh karena itu Zahrah (1994: 32) menegaskan bahwa dakwah
Islamiah itu diawali dengan amr ma’ruf dan nahy munkar, maka tidak ada penafsiran logis
lain lagi mengenai makna amr ma’ruf kecuali mengesakan Allah secara sempurna, yakni
mengesakan pada zat sifat-Nya. Lebih jauh dari itu, pada hakikatnya dakwah Islam
merupakan aktualisasi imani (teologis) yang dimanifestasikan dalam suatu sistem kegiatan
manusia beriman dalam bidang kemasyarakatan yang dilaksanakan secara teratur untuk
mempengaruhi cara merasa, berpikir, bersikap dan bertindak manusia pada dataran kenyataan
individual dan sosio kultural dalam rangka mengusahakan terwujudnya ajaran Islam dalam
semua segi kehidupan dengan menggunakan cara tertentu (Achmad, 1983: 2).
Keanekaragaman pendapat para ahli tersebut bila dikaji dan disimpulkan maka dakwah akan
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pendidikan Islam.

Keempat, penelitian yang disusun oleh Hanifah Lutfiati, tahun 2008

dari Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo dengan judul "Konsep Multiple

Intelligences dan Implementasinya dalam Pembelajaran Pendidikan Agama

Isalam di Kelas 3 SDIT Assalamah Ungaran". Kelebihannya penelitian

lapangan ini terletak pada sumber data yang sangat lengkap memenuhi standar

uji validitas atau kesahihan data dengan tingkat reliabilitas cukup jelas dan

akurat. Kekurangannya belum mampu menjawab fokus penelitian

sebagaimana menjadi perumusan masalah. Penelitian di atas belum menyentuh

konsep Hamdani Bakran adz-Dzakiey tentang prophetic intelligence.

Melihat rangkaian penelitian sebelumnya, sangat tampak perbedaan

dengan penelitian yang penulis susun saat ini dan belum ditemukan penelitian

yang khusus mengkaji Hamdani Bakran adz-Dzakiey tentang prophetic

intelligence ditinjau dari tujuan pendidikan Islam, oleh karenanya, kajian ini

menjadi penting untuk dilakukan.

mencerminkan hal-hal seperti berikut: pertama, dakwah adalah suatu usaha atau proses yang
diselenggarakan dengan sadar dan terencana; kedua, usaha yang dilakukan adalah mengajak
umat manusia ke jalan Allah, memperbaiki situasi yang lebih baik (dakwah bersifat
pembinaan dan pengembangan); ketiga, usaha tersebut dilakukan dalam rangka mencapai
tujuan tertentu, yakni hidup bahagia sejahtera di dunia ataupun di akhirat.


