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BAB II

LANDASAN TEORETIS

A. Kerangka Teori

1. Pengertian Perilaku Prososial

Dalam khasanah keilmuaan kajian bidang psikologi, istilah perilaku

prososial bukanlah hal yang baru, para ahli psikologi telah banyak

merumuskan pengertian dari perilaku prososial. Namun dari berbagai

pengertian yang telah dikemukakan oleh para ahli tersebut sekiranya

pengertian perilaku prososial yang akan dibahas dibawah ini dapat mewakili

dari berbagai pengertian yang telah dikemukakan para ahli psikologi.

Sears memberikan pengertian tingkah laku prososial sebagai tingkah

laku yang menguntungkan orang lain. Sehingga menurut Sears pengertian

perilaku prososial secara luas meliputi segala bentuk tindakan yang

dilakukan atau direncanakan untuk menolong orang lain, tanpa

memperdulikan motif-motif si penolong.1 Adapun pengertian perilaku

prososial yang didefenisikan oleh Sri Utari Pidada menyatakan perilaku

prososial adalah suatu tingkah laku yang mempunyai satu akibat yang

mempunyai konsekwensi yang positif bagi si patner intraksi.2

Lebih lanjut Rushton menyatakan bahwa tingkah laku prososial

merupakan tindakan menolong yang tidak mementingkan diri sendiri atau

1Desmita, Psikologi Perkembangan Peserta Didik, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,
Cet. Ke-5, 2014), hlm. 235

2Ibid., hlm. 236
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pamrih dan tindakan menolong termotivasi oleh tindakan sendiri.3 Wiliam

membatasi perilaku prososial secara lebih rinci sebagai perilaku yang

memiliki intensi untuk mengubah keadaan fisik atau psikologis penerima

bantuan dari kurang baik menjadi lebih baik dalam arti secara material

maupun psikologis.4 Demikian halnya menurut Staub perilaku prososial

adalah tindakan sukarela dan bertanggungjawab mensejahtrakan orang lain.

Tindakan tersebut secara langsung mempengaruhi individu dan kelompok

sosial secara keseluruhan, dalam stuasi intraksi untuk menghilangkan

kecurigaan, menghasilkan perdamaian, dan meningkatkan toleransi hidup

terhadap sesama.

Sementara itu, Brigham mengemukakan wujud dari perilaku prososial

meliputi: murah hati (charity), persahabatan (frendship), kerja sama

(cooperation), menolong (helping), penyelamatan (rescuing), pertolongan

terdekat oleh orang terdekat (bystander intervention), pengorbanan

(sacrificing), dan memberi (sharing).5 Selanjutnya Lead menyatakan ada

tiga kriteria yang menentukan perilaku prososial, yaitu: (1) tindakan yang

menguntungkan orang lain tanpa mengharapkan imbalan (riwards

eksternal), (2) tindakan seseorang yang dilakukannya dengan cara sukarela,

(3) tindakan yang dilakukan yang mendatangkan hasil yang baik.6

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dipahami perilaku prososial

merupakan segala tindakan atau perilaku individu yang menguntungkan

3Ibid, hlm. 237
4Dayakisni & Hudaniah., Psikologi Sosial., ( Malang: Universitas Muhamadiyah Malang

Press, 2003)., hlm. 175
5Ibid.,hlm. 237
6Ibi.d, hlm. 237
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individu lain, yang ditunjukan dengan perilaku membantu atau menolong

orang lain tanpa mengharap imbalan apapun dari orang yang telah

ditolongnya.

Perilaku prososial (prosocial behavior) adalah kategori yang lebih luas

dari altruisme. Altruisme yang mempunyai arti tindakan sukarela untuk

memberikan bantuan kepada orang lain dengan tanpa pamrih atau ingin

sekedar beramal baik. Berdasarkan pengertian ini, apakah suatu tindakan

dapat dikataka altruistik tergantung pada niat seseorang menolong. Orang

Barat mempertaruhkan nyawanya berkorban untuk menolong seseorang

yang tertabrak mobil kemudian ia pergi begitu saja tanpa pamit adalah orang

yang benar-benar melakukan tindakan altruistik.

Berbeda dengan prosocial behavior (perilaku prososial) mempunyai

arti yang lebih luas mencakup setiap tindakan yang membantu atau

dirancang untuk membantu orang lain, terlepas dari motif si penolong.7

Banyak tindakan prososial bukan tindakan altruistik. Misalnya, jika Anda

membantu orang yang miskin guna menarik perhatian masyarakat atau

teman Anda, maka Anda bukanlah bertindak altruistik. Perilaku prososial

bisa mulai dari tindakan altruisme tanpa pamrih sampai tindakan yang

dimotivasi oleh pamrih atau kepentingan pribadi.

Pernyataan di atas, untuk memahami tentang perilaku prososial dapat

diperkaya dari berbagai perspektif teoritis yakni:

7Shelley E. Taylor, Letitia Anne Peplau, David O, Sears, Social Psychology, (Penerjemah
Tri Wibowo B.S, Psikologi Sosial, Jakarta: Kencana, 2009)., hlm. 457
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a. Pendekatan evolusi, menyatakan bahwa kecondongan untuk membantu
adalah bagian dari warisan evolusi genetik manusia

b. Perspektif sosiokultural, menegaskan pentingnya norma sosial yang
mengatur kapan kita mesti menolong kepada orang yang membutuhkan

c. Pendekatan proses belajar, menyatakan bahwa orang belajar menolong,
mengikuti prinsif dasar penguatan dan modeling.

d. Perspektif pengambilan keputusan, perspektif ini berfokus pada proses
yang mempengaruhi penilaian tentang kapan bantuan dibutuhkan,
perspektif ini juga menekankan pertimbangan biaya dan manfaat dalam
memutuskan untuk memberikan pertolongan.

e. Teori atribusi, teori ini menegaskan ide bahwa kesedian memberi
pertolongan atau bantuan bergantung pada manfaat dari khususnya, dan,
khususnya, apakah seseorang pantas ditolong atau tidak.8

Teori di atas menegaskan bahwa perilaku prososial itu menolong

seseorang dengan tanpa mengharapkan imbalan ataupun menolong

seseorang dengan mengharapkan imbalan itu tidak penting, namun yang

terpenting perilaku prososial tersebut dilakukan untuk membantu

meringankan beban penderitaan orang lain yang membutuhkan pertolongan.

Dalam agama Islam digambarkan oleh kaum Anshor saat menolong kaum

muhajirin yang berpindah ke Madinah. Orang-orang Mekah pindah ke

Madinah atas petunjuk pemimpin mereka yaitu, Nabi Muhammad Saw.

Orang Anshor memberikan pertolongan yang tulus terhadap saudara-

saudara se-agama mereka, dan orang Anshor tidak menaruh keinginan

dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikanya kepada orang

Muhajirin.9

Dengan pengertian, dan apa yang digambarkan antara Kaum

Muhajirin dan Anshor di atas, apakah tindakan perilaku prososial atau tidak

8Ibid, hlm. 458
9Fuad Nashori, Psikologi Sosial Islami, (Jakarta: Pustaka pelajar, 2010)., hlm. 34
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tergantung pada tujuan si penolong.  Sebagaimana digambarkan dalam Al-

qur’an surat al-Hasyr. (59) : ayat 9 berikut:

...               
           

“Dan mereka (Anshor) tiada menaruh keinginan dalam hati mereka
terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (Muhajirin); dan
mereka mengutamakan (orang-orang muhajirin), atas diri mereka
sendiri, Sekalipun mereka dalam kesusahan. dan siapa yang dipelihara
dari kekikiran dirinya, mereka Itulah orang orang yang beruntung.10

Perilaku prososial yang digambarkan dalam Al-Qur’an di atas

memberikan pemahaman bahwa orang-orang Anshor tidaklah menaruh

keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada yang

lain, mereka melakukan perbuatan menolong dengan penuh keikhlasan, dan

tanpa kepentingan apa-apa selain hanya karena ingin menolong dan ada

orang lain yang membutuhkan pertolongan. Pernyataan ini dipertegas oleh

Agus Abdur Rahman menyatakan: “Dalam perspektif psikologi Islam,

perilaku menolong berdasarkan nilai-nilai keimanan dan keikhlasan.

Kualitas perilaku prososial ditentukan oleh beberapa faktor seperti niat atau

motif, tingkat resiko yang mungkin ditanggung, cara dan metode, serta

penampakan perilaku menolong dari penglihatan orang lain”.11

Berdasarkan pernyataan di atas perilaku prososial dalam Islam adalah

apabila seseorang memberikan pertolongan kepada orang lain dengan ikhlas

10Depertemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahanya, (Bandung: CV Penerbit J-ART,
2005), hlm. 546

11 Agus Abdul Rahman, Psikologi Sosial Integrasi Pengetahuan Wahyu dan Pengetahuan
Empirik, (Jakarta: PT Rajagrafindo, 2014), hlm. 234
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semata-mata ingin menolong, dan ada orang yang membutuhkan

pertolongan.Dengan demikian berarti perilaku prososial dalam Islam

tentunya mempunyai motif mengharapkan ridha Allah. Berbeda dengan

perilaku prososial bagi orang-orang barat yang menolong sebatas

memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan pertolongan

tanpa motif ketuhanan, sehingga setelah memberikan pertolongan dia

meninggalkan begitu saja.

2. Karakteristik Perilaku Prososial

Menurut Mussen indikator perilaku prososial diantaranya sebagai berikut:

a. Menolong, yaitu membantu orang lain dengan cara meringankan beban
fisikatau psikologi orang tersebut.

b. Berbagi rasa, yaitu kesediaan untuk ikut merasakan apa yang dirasakan
orang lain. Orang menggunakan perasaannya dengan efektif di dalam
situasi orang lain, didorong oleh emosinya seolah-olah dia ikut
mengambil bagian dalam gerakan-gerakan yang dilakukan orang lain.

c. Kerjasama, yaitu melakukan pekerjaan atau kegiatan secara bersama-
sama berdasarkan kesepakatan untuk mencapai tujuan bersama pula.
Kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang (badan,
lembaga) untuk mencapai tujuan bersama.

d. Menyumbang, yaitu berlaku murah hati kepada orang lain, ikut
menyokong dengan tenaga dan pikiran, memberikan sesuatu kepada
orang yang sedang tertimpa musibah.

e. Memperhatikan kesejahteraan orang lain, hasrat untuk menolong orang
laintanpa memikirkan kepentingan sendiri.12

Pendapat senada dikemukakan oleh Bringham yang menyatakan

bahwa ciri-ciri seseorang yang memiliki perilaku prososial antara lain

adalah sebagai berikut:

a. Persahabatan, kesediaan untuk menjalin hubungan yang lebih dekat
dengan orang lain.

b. Kerjasama, kesediaan untuk bekerjasama dengan orang lain demi
tercapai suatu tujuan

12Ibid., hlm. 38
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c. Menolong, kesediaan untuk menolong orang lain yang sedang berada
dalam kesulitan.

d. Bertindak jujur, kesediaan untuk melakukan sesuatu seperti apa adanya,
tidak berbuat curang.

e. Berderma, kesediaan untuk memberikan sukarela sebagian barang
miliknya kepada orang yang membutuhkan.13

Pendapat lainya dikemukakan oleh Eisenbrig dan Mussen

mengemukakan perilaku prososial mencakup tindakan-tindakan: sharing

(berbagi), cooperative (kerjasama), donating (menyumbang), helping

(menolong), honesty (kejujuran), geneosity (kedermawanan) serta

mempertimbangkan hak dan kesejahteraan orang lain.14 Menurut Crisp dan

Turner, indikator perilaku prososial diantaranya: persahabatan (friendship),

kedermawanan, pengorbanan, saling membagi, perilaku menolong (helping

behaviour), dan sikap kooperatif (cooperative attitude).15

Berdasarkan teori Carlo dan Randall diketahui bahwa aspek yang

menyebabkan orang berperilaku prososial, yakni; 1) Altruistik Prosocial

Bevavior; teori ini menyatakan seseorang menolong dikarenkan adanya

motivasi membantu orang lain yang berhubungan dengan kebutuhan dan

kesejahtraan orang lain, yang disebabkan respon simpati dan

diinternalisasikan kedalam norma-norma atau prinsip-prinsip yang tetap

dengan membantu orang lain. 2) Compliant Prosocial Behavior; Membantu

orang lain dikarenkan dimintai pertolongan baik verbal maupun nonverbal.

3) Emotional Prosocial Behavior; seseorang membantu orang lain

13Bringham, J. C., Social Psychology, (New York: Edisi II, Harper Colling Publisher Inc,
1991)., hlm. 277

14Dayakisni & Hudaniah, Psikologi Sosial. ( Malang: Universitas Muhamadiyah Malang
Press, 2003)., hlm. 175

15Crisp R. J. & Turner R.N., Essential Social Psychology. (London; Sage Publications,
2007), hlm. 231
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disebabkan oleh prasaan emosi berdasarkan situasi yang terjadi. 4) Public

Prosocial Behavior; perilaku menolong orang lain yang dilakukan didepan

orang-orang yang bertujuan untuk memperoleh pengakuan dan rasa hormat

dari orang lain (orang tua, teman sebaya) dan meningkatkan harga diri. 5)

Anonymaus And Dire Prosocial Behavior; menolong tanpa sepengetahuan

orang yang ditolong, sedangkan Dire Prosocial Behavior adalah menolong

orang yang sedang dalam keadaan kritis atau darurat.16

Selain itu sejumlah studi telah menunjukan bahwa individu yang

memiliki empati akan menunjukan perilaku menolong. Orang-orang yang

tinggi pada orientasi empati menunjukan lebih simpati dan menaruh

perhatian pada orang lain yang sedang dalam kesusahan, menasir biaya

menolong lebih rendah dan sukarela bertindak prososial.17

Dalam agama Islam perilaku prososial sesuatu yang sangat mulia,

karena Islam sejatinya memang peruntukan demi kesejahtraan alam semesta

(Rahmatallil’alamin). Perilaku menolong dalam Islam sama halnya dengan

amal saleh, ihsan (berbuat baik), mu’awanah (dapat dipercaya), sadaqah,

infaq, dan zakat. Secara normatif, menolong sebagai kewajiban untuk

dilaksanakan.

Dalam Islam nilai atau indikator perilaku prososial ditentikan oleh

beberapa hal; 1) seperti halnya, Batson atau Clark, Islam menganggap

penting motif yang melatarbelakangi perilaku menolong harus dilakukan

16 Carlo Gustavo And Rendall, Brandy A, “The Development Of a Maisure Of Prosocial
Behaviors For Late Adolescent”. (Faculty Publications Depertement Of Psychology, 2002)., hlm.
70

17Adria Dahriani, Perilaku Prososial, terhadap Pengguna Jalan (Studi Fenomonologis
Pada Polisi Lalu Lintas). Skripsi. Universitas Diponegoro, 2007), hlm. 34.
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dengan ikhlas hanya untuk mendapatkan ridha Allah swt. 2) Kualitas

menolong juga ditentukan oleh sejauh mana perilaku tersebut berisiko,

semakin tinggi resiko yang akan ditanggung, semakin tinggi kualitas

perilaku menolongnya. 3) Kualitas perilaku prososial juga dipengaruhi oleh

caranya perilaku menolong itu ditujukan.18

Dari ketiga pernyataan di atas dapat dipahami bahwa perilaku

prososial (menolong) dalam Islam itu harus dilakukan

a. Dengan ikhlas semata karena Allah, bukan karena riya atau ingin dipuji

oleh manusia agar dikatakan dermawan. Artinya perilaku prososial

didorong oleh motif pribadi, dan kesejahtraan orang lain, tetapi didorong

oleh motif melaksanakan perintah ilahiyah.

b. Dengan ukuran, menolong orang lain disaat kita lapang tentunya berbeda

dengan menolong orang lain disaat kita dalam keadaan sempit.

c. Dengan cara yang baik, artinya menolong tidak diperkenankan menyakiti

atau merendahkan orang yang ditolong.

Berdasarkan pernyataan di atas perilaku prososial dalam penelitian ini

memakai indikator yang dikemukan oleh Musen yakni: menolong,

memperhatikan kesejahtraan orang lain, berbagi rasa, bertindak jujur,

kerjasama, menyumbang (dermawan), dan ikhlas.

Penambahan indikator ikhlas dalam penelitian ini disebabkan oleh

indikator perilaku prososial yang dikemukan oleh Mussen tersebut

merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang muslim,

18Agus., Loc.cit., hlm. 232
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namun tidaklah membawa kebaikan atau kesempurnaan bilamana perilaku

prososial itu tidak dilakukan dengan motif dorongan ilahiyah sebagai

penghambaan dan kebaikan. Berbeda dengan perilaku prososial yang

dikemukakan Mussen hanya sebatas memenuhi kepuasan diri, atau untuk

standar moral saja. Dengan demikian dapat disimpulkan indikator perilaku

prososial dalam penelitian ini adalah menolong tanpa pamrih, bekerjasama,

jujur, berbagi rasa, dermawan dan ikhlas.

a. Menolong (Ta’awun)

Dalam Kamus Bahasa Indonesia menolong berarti membantu

untuk meringankan beban (penderitaan, kesukaran) orang lain dalam

bentuk bantuan tenaga, pikiran, waktu ataupun dana.19 Sedang menurut

Kamus Bahasa Arab yang penulis kutip dari Kamus al-Munawwir kata

menolong disebut dengan istilah Ta’awun yang berarti tolong menolong,

gotong royong, bantu membantu atas sesama manusia.20.Jadi yang

dimaksud menolong bila ditinjau dari istilah bahasa dapat diartikan

perilaku menolong orang lain dengan tujuan untuk membantu

meringankan beban penderitaan, kesulitan orang lain.

Sikap menolong merupakan ciri khas umat Islam yang diajarkan

oleh Rasulullah saw, sikap menolong itu sendiri dianjurkan dalam Islam

dalam kebaikan bukan dalam hal keburukan. Anjuran sikap menolong

tersebut, dijelaskan dalam hadis Rasulullah saw:

19Suharto, Tata Iryanto, Kamus Bahasa Indonesia Terbaru, (Surabaya: Indah Surabaya,
1996)., hlm. 264

20Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap,
(Surabaya: Pustaka Progressif, Cetakan Ke-14, 1997)., hlm. 988
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حدثنا مسدد حدثنا معتمر عن حمید عن أنس رضي هللا عنھ قال : قال رسول هللا صلى هللا علیھ و 

مظلوما ) . قالوا یا رسول هللا ھذا ننصره مظلوما فكیف ننصره ظالما انصر أخاك ظالما أو(سلم 

؟ قال ( تأخذ فوق یدیھ )

Diriwayatkan dari Musadad, diriwayatkan dari  Mu’tamar, dari Anas.
Anas berkata: Rasulullah bersabda: Bantulah saudaramu, baik dalam
keadaan sedang berbuat zhalim atau sedang teraniaya. Anas berkata:
Wahai Rasulullah, kami akan menolong orang yang teraniaya.
Bagaimana menolong orang yang sedang berbuat zhalim?” Beliau
menjawab: “Dengan menghalanginya melakukan kezhaliman. Itulah
bentuk bantuanmu kepadanya.21

Hadis di atas menjelaskan Allah Subḥānahu wa Ta’ālā

memerintahkan hamba-hamba-Nya yang mukmin agar saling berta’awun

di dalam aktivitas kebaikan (al-Birr) dan agar meninggalkan

kemungkaran yang mana hal ini merupakan at-Taqwa. Allah melarang

mereka dari saling bahu membahu di dalam kebatilan dan tolong

menolong di dalam perbuatan dosa dan keharaman. Allah Subḥānahu wa

Ta’ālā mengajak untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dengan

beriringan ketakwaan kepada-Nya. Sebab dalam ketakwaan, terkandung

ridha Allah. Sementara saat berbuat baik, orang-orang akan menyukai.

Barang siapa memadukan antara ridha Allah dan ridha manusia, sungguh

kebahagiaannya telah sempurna dan kenikmatan baginya sudah

melimpah.22

Allah Subḥānahu wa Ta’ālā memerintahkan hamba-hamba-Nya

yang mukmin agar saling berta’awun di dalam aktivitas kebaikan yang

21Muhammad bin Isma’il abu abdillah Bukhari al-Jakfi, tahqiq: Mustafa, al-Jami sahih
al-Muhtasar, (Dar ibnu Katsir, Bairut. Cetakan ke3, 1407-1987). Juz 6, Hadits 2312

22 Abu Abduallah Ibn Ahmad Ibn Abu Bakar Ibn farh al-Anshari al-Khazraji Syamsy al-
Din, Al-Jâmi’ li Ahkâmil-Qur‘ân, tahqîq: ‘Abdur-Razzaq al-Mahdi, (Dâr Al-Kitab Al-‘Arabi,
Bairut, Cetakan 2, Tahun 1421H ), Juz 6, hlm. 45
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mana hal ini merupakan al-Birr, kebajikan) dan agar meninggalkan

kemungkaran yang mana hal ini merupakan at-Taqwa. Allah melarang

mereka dari saling bahu membahu di dalam kebatilan dan tolong

menolong di dalam perbuatan dosa dan keharaman seperti orang berilmu

membantu orang lain dengan ilmunya. Orang kaya membantu dengan

kekayaannya. Dan hendaknya kaum Muslimin menjadi satu tangan dalam

membantu orang yang membutuhkan. Jadi, seorang Mukmin setelah

mengerjakan suatu amal shalih, berkewajiban membantu orang lain

dengan ucapan atau tindakan yang memacu semangat orang lain untuk

beramal.

Hubungan kedua, antara seorang hamba dengan Rabbnya tertuang

dalam perintah ‘Dan bertakwalah kamu kepada Allah’. Dalam hubungan

ini, seorang hamba harus lebih mengutamakan ketaatan kepada Rabbnya

dan menjauhi perbuatan untuk yang menentangnya. Kewajiban pertama

(antara seorang hamba dengan sesama) akan tercapai dengan

mencurahkan nasehat, perbuatan baik dan perhatian terhadap perkara ini,

dan kewajiban kedua (antara seorang hamba dengan Rabbnya), akan

terwujud melalui menjalankan hak tersebut dengan ikhlas, cinta dan

penuh pengabdian kepada-Nya. Hendaknya ini dipahami bahwa sebab

kepincangan yang terjadi pada seorang hamba dalam menjalankan dua

hak ini, hanya muncul ketika dia tidak memperhatikannya, baik secara

pemahaman maupun pengamalan.



36

Dalam hal tolong menolong Islam tidak mengenal apakah

seseorang tersebut beragama Islam atau pun tidak, yang penting manusia

itu harus berbuat untuk selalu menolong orang lain sebagaimana firman

Allah swt.

             
“Adapun orang-orang yang kafir, sebagian mereka menjadi
pelindung bagi sebagian yang lain. jika kamu (hai Para muslimin)
tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah itu,
niscaya akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerusakan yang
besar (Surah Al-Anfal ayat 73)”.23

Menurut Abu Malik, ayat ini diturunkan berkenaan dengan

seseorang laki-laki yang suatu ketika bertanya kepada Rasulullah, apakah

kita boleh memberikan harta warisan kepada keluarga kita yang musyrik

atau menerimanya dari mereka.24 Ayat ini juga Allah menegaskan bahwa

semua orang kafir meskipun berlainan agama dan aliran, karena ada di

antara mereka yang musyrik, Nasrani, Yahudi dan sebagainya dan

meskipun antara mereka sendiri terjadi perselisihan dan kadang-kadang

permusuhan, mereka semua itu adalah sama-sama menjadi kawan setia

antara sesama mereka dalam berbagai urusan. Sebagian mereka menjadi

pemimpin bagi yang lain bahkan kadang-kadang mereka bersepakat

untuk memusuhi dan menyerang kaum Muslimin seperti terjadi pada

perang Khandaq.

23Depertemen Agama RI, Loc.cit, hlm. 546
24Departemen Agama RI, Al-Qur’an Tafsir Per Kata Tajwid, (Kalim, Pondok Karya

Permai, Banten, tth), hlm. 187
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Di waktu turunnya surah ini dapat dikatakan bahwa yang ada

hanya kaum musyrikin dan Yahudi. Orang Yahudi sering mengadakan

persekutuan dengan kaum musyrikin dan menolong mereka dalam

menghadapi kaum Muslimin bahkan kerap kali pula mengkhianati

perjanjian sehingga mereka diperangi oleh kaum Muslimin dan diusir

dari Khaibar keluar kota Madinah. Jadi wajiblah kaum Muslimin

menggalang persatuan yang kokoh dan janganlah sekali-kali mereka

mengadakan janji setia kawan dengan mereka atau mempercayakan

kepada mereka mengurus urusan kaum Muslimin, karena hal itu akan

membawa kepada kerugian besar atau malapetaka. Allah

memperingatkan bila hal ini tidak diindahkan, maka akan terjadilah

fitnah dan kerusakan di muka bumi.25

Dengan demikian dalam perspektif Islam menolong merupakan

anjuran yang mempunyai nilai-nilai ilahiyah yang mendorong pelaku

untuk menolong dengan berdasarkan keimanan dan keikhlasan.

b. Bekerjasama (Syirkah)

Dalam istilah bahasa kerjasama mempunyai arti kegiatan atau

usaha yang dilakukan oleh beberapa orang, lembaga, atau kelompok

untuk mencapai tujuan bersama.26 Kata kerjasama dalam kajian fiqih

disebut dengan istilah “syirkah atau musyarakah” yang mempunyai

pengertian kerja sama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu

25Bahrul maghfiroh, “tolong menolong dalam kebaikan”
dalamhttp://.blogspot.com/2013/09/tolong-menolong-dalam-kebaikan/.html, di akses tanggal 25
Januari 2017

26Suharto, Op.cit., hlm. 135
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usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana

dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung

bersama sesuai dengan kesepakatan bersama.27 Sedangkan Syirkah itu

sendiri diambil dari kata Bahasa Arab “Syarika, Yasyruku, Syarikan”

yang mempunyai arti sekutu atau serikat.28

Kerjasama merupakan suatu bentuk proses sosial yang didalamnya

terdapat persekutuan antara orang perorang atau kelompok manusia

untuk mencapai tujuan bersama. Kerja sama dapat juga terjadi karena

orientasi individu terhadap kelompoknya sendiri atau kelompok lain.

Kerja sama akan timbul apabila orang menyadari bahwa mereka

mempunyai kepentingan yang sama dan pada saat yang bersamaan

mempunyai cukup pengetahuan dan pengendalian diri sendiri untuk

memenuhi kepentingan itu. Sulaiman Rasyid menyatakan seseorang yang

bersyarikat hendaknya mempunyai visi dan misi yang sama yang

mempunyai tujuan bersama, ketika seseorang bekerjsama (bersyarikat)

timbul penghianatan antarmereka atau tidak mempunyai tujuan yang

sama, maka rusaklah kerjasama tersebut.29

Berdasarkan dari berbagai pernyataan di atas makna kerjasama

yang dimaksud dalam penelitian ini adalah melakukan pekerjaan atau

kegiatan secara bersama-sama berdasarkan kesepakatan untuk mencapai

tujuan secara bersama-sama.

27Dwi Swiknyo, Pengantar Akuntansi Syariah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm.
103.

28Munawwir, Loc.cit, hlm. 715
29 Sulaiman Rasyid, Fiqih Islam, (Jakarta: Sinar Baru Algensindo, 1954)., hlm. 296



39

c. Jujur (Shiddiq)

Jujur dalam Bahasa Arab disebut as-Shidq yang diambil dari kata

Shadaqa. Menurut Ibnu Faris dalam Mu’jam Maqayis al-Lughah, kata

shadaqa ini berasal dari huruf shad, dal, dan qaf yang artinya

menunjukan kekuatan kepada sesuatu yang baik baik perkataan atau yang

lain.30 Sejalan dengan Ibnu Faris, Ahmad Ridha juga mendefenisikan

Shidq secara bahasa, sebagai keberanian, kekuatan, kekerasan, yang

dalam hal ini Ahmad ridha menisbatkan ketiga hal tersebut dengan

kesalehan dan kebaikan.31

Dalam Kamus Bahasa Indonesia kata sidik berarti benar, jujur.

Kata benar diartikan sesuai dengan apa adanya, kata betul diartikan tidak

salah atau tidak berat sebelah yang bermakna adil, jujur diartikan lurus

hati, tidak curang, dan tulus ikhlas.32 Menurut Imam Raghib al-

Ashfahani, jujur adalah kesesuaian perkataan hati nurani dan informasi

terhadap perkataan itu bersama-sama. Abu al-Biqa’I berkata jujur adalah

informasi kepada orang lain berdasarkan apa adanya.33

Ketiga hal tersebut mengisyaratkan makna yang sama bahwa jujur itu

berarti kalau faktanya memang apa adanya danada keyakinan dalam hati.

Penjelasan di atas dapat dipahami bahwa jujur itu adalah sangat

terkait dengan apa yang ada dalam keyakinan. Pakar lain yakni Imam al-

Qusyairi mengemukakan bahwa jujur adalah kesepakatan pembicaraan

30 Yanuardi Syukur, Terapi Kejujuran, (Bekasi: Al-Maghfirih, 2011)., hlm. 3
31Ibid., hlm. 3
32Ibid., hlm. 4
33 M. Arif Mudzakkir, as-Shidq fi al-Qur’an al-Karim, (Riyadh: Maktabah ar-Rusyd,

1998)., hlm. 76
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yang rahasia. Sedangkan Imam Mawardi berkata jujur adalah informasi

apa adanya terhadap sesuatu yang diinformasikan.34

Kata jujur (shidq) kebalikannya adalah bohong (kazib) yang

mempunyai arti menyampaikan informasi yang berlawanan dengan

sesuatu yang diinformasikan.35 Kemudian apa perbedaan antara as-Shidq

(jujur) dengan benar (al-Haq), jika dilihat sepintas keduanya mempunyai

makna yang sama, orang jujur berkata sesuai dengan fakta, begitu juga

orang benar, faktanya pun ada. At-Taftazani membedakan kedua istilah

tersebut, benar menurut beliau adalah hukum yang sesuai dengan

kenyataan. Lawan dari benar adalah batil.sedangkan jujur terkhusus

untuk perkataan/ucapan dan kebalikan dari shidq adalah kazib.36

Dari berbagai pendapat di atas dapat makna jujur yang dimaksud

dalam penelitian ini adalah kesedian seseorang atau peserta didik untuk

melakukan sesuatu seperti apa adanya tidak berbuat curang.

d. Berbagi Rasa

Kata berbagi rasa berasal dari dua kata yang mempunyai arti yang

berbeda, dalam Kamus Bahasa Indonesia berbagi mempunyai arti

membagi sesuatu bersama. Sedangkan rasa berarti tanggapan indra

terhadap rangsangan saraf, seperti manis, pahit, atau panas, dan dingin.37

Menurut Ahmadi berbagi rasa adalah kesediaan untuk ikut merasakan

apa yang dirasakan orang lain. Orang menggunakan perasaannya dengan

34Syukur, Terapai Kejujuran, Loc.cit., hlm, 6
35Ibid., hlm. 6
36Ibid., hlm. 7
37Suharto., Op.cit., hlm. 45
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efektif di dalam situasi orang lain, didorong oleh emosinya seolah-olah

dia ikut mengambil bagian dalam gerakan-gerakan yang dilakukan orang

lain.38 Berbagi rasa adalah memberi atau menerima segala hal yang

penting bagi hidup kita, berbagi juga bisa kepada Tuhan atau ciptaan

tuhan, bahkan setiap hal di bumi ini.39

Dengan demikian dapat disimpulkan makna berbagi rasa adalah

membagi sesuatu atau kesedian seseorang untuk merasakan apa yang

dirasakan oleh orang lain. Dalam penelitian yang dimaksud dengan

berbagi rasa adalah kesedihan seseorang untuk merasakan apa yang

dirasakan oleh orang lain.

e. Dermawan

Dermawan dalam Bahasa Arab disebut as-Sakhawah yang berarti

orang suka memberi.40 Dalam Kamus Bahasa Indonesia, dermawan

diartikan sebagai pemurah hati atau orang yang suka berderma (beramal

dan bersedekah)41, sedangkan menurut istilah dermawan bisa diartikan

memberikan sebagian harta yang dimilikinya untuk kepentingan orang

lain yang membutuhkan dengan senang hati tanpa keterpaksaan dan

ikhlas (tanpa adanya imbalan).42 El-Sutha mendefenisikan dermawan

adalah perbuatan yang senantiasa memberi disertai membantu dan

38 Abu Ahmadi, Psikologi Belajar, (Jakarta: Reneka Cipta, 1991)., hlm. 32
39blogrizqiberbagi.blogspot.com/2015/.../arti-dari-saling-berbagi. htm.,  di akses Tanggal,

10 Februari 2017.
40 Jalaluddin Rakhmat, Renungan-renungan Sufistik, (Bandung, Mizan, Cetakan Ke-7,

1998)., hlm. 262
41 Suharto, Op.cit., hlm. 69
42http://islamtuntunanku.blogspot.co.id/2015/04/dermawan-dalam-islam.html., di Akses

Tanggal 10 Februari 2017.
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menolong orang lain yang sedang berada dalam kesulitan atas ridho

Allah.43

Dalam Islam sikap dermawan sangat dianjurkan sebagaimana

dijelaskan dalam hadis Rasulullah

َدقَةَ ھَُو َعلَى اْلِمْنبَِر َوَذَكرَ اْبن ُعَمَر َرِضَى هللاُ َعْنھُ قَاَل : أَنَّ َرُسْوُل هللاِ ص.م. قَاَل وَ َعن  الصَّ

فَلَى فَاْلیَُد ْلُعْلیَا ِھَى الُْمْنفِقَةُ وَ  ْفلَى ِھىَ َوالتََّعفَُّف َواْلَمْسئَلَةَ : اَْلیَُد اْلُعْلیَا َخْیٌر ِمَن اْلیَِد السُّ ائِلَةالسُّ السَّ

“Dari Ibnu Umar r.a. berkata: bahwa Rasulullah SAW bersabda
sedangkan dia berada di atas mimbar dan menyebut sedekah dan
meminta-minta, maka Nabi bersabda: Tangan yang di atas lebih
baik daripada tangan yang di bawah, tangan yang di atas itu yang
memberi dan tangan yang di bawah itu yang meminta”. (H.R
Bukhari Muslim).44

Sabda Nabi di atas secara mudah dapat dipahami bahwa orang

yang memberikan suatu manfaat bagi orang lain lebih utama daripada

orang yang menerima manfaat dari orang lain. Sangatlah jelas orang yang

dermawan merupakan kebajikan yang bersifat sosial, sehingga dalam

kehidupan bermasyarakat akan damai, bahagia, dan harta yang

disedekahkan akan mendapat ganti yang berlipat ganda dari Allah swt.

Dermawan dapat juga diartikan murah hati, menyumbang dan

berderma, dari ketiga istilah tersebut, dalam penelitian ini menggunakan

istilah dermawan. Dermawan disini mempunyai arti memberikan barang

yang ia miliki secara sukarela kepada orang lain yang membutuhkan

dengan mengharapkan ridha dari Allah swt.

43Saiful Hadi El-Sutha, Makin Dermawan Makin Kaya, Makin Kikir Makin Miskin
.(Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2009)., hlm. 1

44 Shahih Bukhori dan Muslim, dalam bab Fadhlul Ijtima’ ala Tilawatil Qur’an Wala
Zikri, Juz 13, hlm. 212
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f. Ikhlas

Ikhlas secara bahasa bermakna bersih, suci. Secara epistemologi,

ikhlas diartikan sebagai niat yang murni semata-mata mengharap

penerimaan dari Tuhan dalam melakukan suatu perbuatan, tanpa

menyekutukan Tuhan dengan yang lain.45 Ikhlas juga dapat diartikan

sebagai bentuk perilaku menolong didasari niat yang baik, tanpa pamrih,

demi keuntungan orang lain yang sekaligus juga merupakan bentuk

perilaku prososial.46 Namun ikhlas, sesungguhnya berasal dari ranah

khasanah Islam, yaitu tasawuf. Ikhlas memiliki akar kata kholasho yang

berarti murni, bersih. Ini merujuk pada pemurnian niat dalam menjalani

rutinitas kehidupan, hanya demi mencari kedekatan kepada Tuhan.47

Diaz menyatakan ikhlas adalah mata hati dan sebuah solusi, ia

bisa dilihat dan dirasa saat memberi, menerima, dan pada saat

kehilangan, jika pada saat itu mata hati anda masih hidup dan bercahaya,

maka itulah dinamakan keikhlasan.48 Dengan demikian kata Ikhlas itu

sebagai bentuk perbuatan atau perilaku sedangkan orang yang ikhlas itu

disebut mukhlis.

“Khairunnas Rajab menyatakan ikhlas merupakan salah satu sifat
yang sangat erat kaitannya dengan pencegahan, perawatan, dan
pembinaan. Beliau juga mengatakan dalam tinjauan psikologi sufistik
maupun kesehatan mental ikhlas berfungsi sebagai takhalliyah al-nafs,
tajalliyah al-nafs, dan tahalliyah al-nafs, dengan melalui ketiga fungsi

45Ahmad, F. Qalami, Ringkasan Ihya’Ulumiddin. (Surabaya: Gitamedia Press, 2003).,
hlm. 55

46Lu’luatul Chizanah, Jurnal Psikologi Islam, Lembaga Penelitian Pengembangan
Psikologi dan Kesislaman (LP3K) Vol. 8 No. 2 Januari 201,

47Ahmad, Op.cit., hlm. 55
48 Diaz Dwikomentari, SoSQ Sulution Spritual Quotient, (Jakarta: Pustaka Zahra, 2005).,

hlm. 136



44

tersebut akan mengantarkan kepada keadaan positif yang akan
mewujudkan kebahagian, ketenangan, dan kesehatan mental, sehingga
semakin tinggi tingkat keikhlasan seseorang, semakin longgar pula
makna hidup dan kesehatan mental akan dapat diraih”.49

Seorang yang mukhlis dalam melakukan sesuatu murni niat karena

Allah tanpa adanya yang lain. Makki menyatakan ada lima aspek penting

dalam konsep ikhlas itu, yakn;

1) Ikhlas dalam arti pemurnian agama.
2) Ikhlas dalam arti pemurnian agama dari hawa nafsu dan perilaku

menyimpang.
3) Ikhlas dalam arti pemurni anamal dari berbagai macam-macam

penyakit dan noda yang tersembunyi
4) Ikhlas dalam arti pemurnian dari kata-kata yang tidak berguna, kata-

kata buruk, dan kata-kata bualan, serta
5) Ikhlas dalam arti pemurnian budi pekerti dengan mengikuti apa yang

dikehendaki oleh Tuhan.50

Senada apa yang dikatakan oleh Makki, Imam Ghazali

mempertegas bahwa sikap seseorang yang ikhlas bukan berarti menerima

keputusan sesuai harapanmu, namun ikhlas pula terhadap keputusan

sekalipun takdir itu menyakitkan dan tidak kau sukai, karena apa yang

kau pandang baik dan menyenangkan belum tentu demikian, begitu juga

halnya apa yang kau pandang buruk tetapi dibalik keburukan itu ada

sebuah kebaikan.51

Dengan demikian ikhlas dapat diartikan pemurnian niat yang tulus

dalam membantu atau menolong orang lain hanya mengharapkan ridha

Allah bukan adanya pengharapan kepada selain-Nya. Oleh karena itu

49Khairunnas Rajab, Psikologi Ibadah Memakmurkan Kerajaan Ilahi di Hati Manusia,
(Jakarta: Amzah, 2011)., hlm. 142

50Makki, A. T., The Secretof Ikhlas (‘Ilmal-Qulub). Terj. Abad Badruzaman. (Jakarta: PT
Serambi Ilmu Semesta, 2008)., hlm. 76

51Imam Ghazali, al-Insanu ‘Arifun ‘Indahu  Ruuhul ‘adhim, diterjemahkan oleh
Muhammad Nuh, (Surabaya: Mitra Press, 2008)., hlm. 109
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seorang yang dikatakan ikhlas ia selalu menjaga sikap dan perkataan

yang akan mengakibatkan orang yang dibantunya tersakiti.

3. Tahap Perkembangan Perilaku Prososial Peserta Didik

Tingkah laku peserta didik sering berubah-ubah, begitu juga dengan

perilaku prososial mereka. Bar-Tal mengklasifikasikan perkembangan

tingkah laku prososial peserta didik yang disesuaikan dengan perkembangan

kognitif membaginya kedalam enam bagian berikut

a. Perilaku prososial dilakukan anak dikarenakan adanya reward dan
hukuman. Tingkah laku prososial ini pada tahap ini dituntun oleh
pengalaman menyedihkan dan menyenangkan tanpa rasa tanggung
jawab, tugas, atau patuh terhadap otoritas. Pada tahap ini juga anak-anak
mempunyai perspektif ego sentris, tidak menyadari bahwa orang lain
mempunyai prasaan danpikiranyang berbeda dengan mereka.

b. Perilaku prososial yang dimotivasi oleh kebutuhan mendapatkan
persetujuan dan menghindari hukuman. Pada tahap ini anak melakukan
pertolongan karena tunduk pada otoritas, anak tidak mempunyai inisiatif
untuk melakukan pertolongan, tetapi hanya tunduk pada perintah dan
permintaan.

c. Perilaki prososial dilakukan karena ingin mendapatkan keuntungan atau
hadiah. Seorang anak melakukan tindakan menolong jika ia mendapat
reward sebagai tanda balas jasa.

d. Perilaku prososial dilakukan anak untuk memenuhi tuntunan masyarakat.
Pada tahap ini perilaku menolong dilakukan karena mengharapkan
menjadi orang baik dimata orang lain atau ia berharap mendapat sebutan
orang baik, menolong dengan harapan biar dia disukai orang lain.

e. Perilaku prososial timbal balik. Pada tahap ini tingkah laku menolong
didasari oleh prinsip-prinsip menolong orang lain, bila ia membutuhkan
bantuan akan mendapat pertolongan.

f. Perilaku prososial dilakukan dengan sukarela. Pada tahap ini tingkah laku
menolong semata-mata hanya untuk menolong dan menguntungkan
orang lain tanpa mengharapkan hadiah dari luar.52

Lebih jauh Bartal menyebutkan bahwa tahapan-tahapan perilaku

prososial secara spesifik dapat dibedakan menjadi dua demensi, yakni: 1)

Tindakan menolong dikarenakan tunduk pada otoritas eksternal. 2)

52Dasmita, Loc-cit, hlm. 240-243
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Tindakan menolong dikarenakan timbul dari inisiatif diri sendiri.53Berbeda

dengan Eisenberg dkk, menyatakan bahwa anak-anak yang cenderung

menunjukan perilaku prososial sejak usia dini dan akan berperilaku yang

sama ketika remaja, dan masa ini relatif stabil seiring dengan waktu.54

Sama halnya dengan Rhingold, Hay, dan West dalam Bierhof

menyatakan tahap perkembangan perilaku prososial dimulai pada usia dua

tahun, dikarenakan pada usia dua tahun ada tiga hal yang  mendukung

perkembangan perilaku prososial yakni; 1) Anak usia dua tahun sudah

mempunyai kemampuan perspective taking (kemampuan beriempati). 2)

Anak dua tahun mempunyai kemampuan mengenali diri sendiri. 3) Anak

dua tahun sudah mampu menunjukan respon spesifik ketika menyaksikan

orang menderita.55

Setelah itu, perilaku prososial dapat berkembang seiring dengan

perkembangan aspek fisik dan psikis manusia secara matang. Bagaimana

perkembangan perilaku prososial itu bisa terjadi, ini dapat dijawab oleh dua

perspektif yakni; 1) Social Learning Development;  menurut aliran social

learning development perkembangan perilaku prososial anak itu

berkembang karena belajar dari lingkungan nilai menolong itu sangat

berharga. Dalam hal ini nilai itu diperoleh oleh anak melalui penguatan

secara langsung, mengamati orang lain, dan perintah. 2) Social Cognitive

Development; Aliran ini menyatakan perilaku prososial diperoleh karena

53Ibid, hlm. 243
54Jenny Mercer dan Debbie Clayton, Social Psychology, Penerjemah Noermalasari Fajar

Widuri, (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 129
55Agus., Op.cit., hlm. 229
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adanya perubahan cara berpikir tentang sebab-sebab perilaku dirinya dan

orang lain. aliran ini menegaskan ada dua hal yang sangat berpengaruh

terhadap perilaku prososial yaitu; kemamapuan untuk melihat sesuatu dari

perspektif orang lain (cognitive empathy atau perspective taking) dan

kecendrungan untuk membuat atribusi internal baik terhadap perilaku diri

sendiri maupu  perilaku orang lain.56

Dalam psikologi sosial perkembangan perilaku prososial berkembang

menurut tahap-tahapan tertentu, yakni dengan cara 3 model yang yang

dikembangkan oleh Robert Caldini (Caldini’s Socialization model), Bar-Tal

(Cognitive leraning model), dan Eisenberg (prosocial moral reasoning).

Lebih jelas dapat dilihat tabel berikut

Tabel 2.1. Perkembangan Perilaku Prososial

MODEL CALDINI MODEL BAR-TAL MODEL
EISENBERG

Stage
1.Presocialization
Individu tidak tahu
tentang perilaku
menolong, dan
jarang melakukan
secara altruistic
karena menolong
berarti hilangnya
sumber daya yang
dimiliki

Phase 1. Compliance
Concrete
Individu menolong
karena disuruh untuk
melakukannya disertai
dengan ancaman

Stage 1. Hedinistic,
pragmatic orientation
Menolong karena
kepentingan pribadi,
bukan karena
pertimbangan moral

Phase 2. Campliance
Individu menolong
jika diperintahkan,
tanpa disertai
ancaman

Stage 2. Needs of
others orientation
Menolong karena
kebutuhan orang lain,
fisik-material-psikis,
walaupun masih
konfliks dengan
kepentingan pribadinya

Stage 2. Awareness
of norms

Phase 3. Internal
Initiative

Stage 3. Approval and
Interpersonal

56Ibid., hlm. 229
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Individu menolong
karena sudah belajar
bahwa orang-orang
mengharapkannya
dan akan
memberikan
hukuman jika tidak
melakukannya.
Individu ini
menginginkan
persetujuan sosial

Individu menolong
karena mengharapkan
suatu rewed

Menolong karena ingin
mendapatkan
persetujuan sosial dan
citra sosial yang positif

Phase 4. Normative
Behavior
Individu menolong
karena tahu norma
sosial tentang perilaku
menolong, dan
berharap persetujuan
social

Stage 4a. Empathic
Orientation
Menolong karena
simpati, rasa bersalah,
perasaan positif dan
role taking

Stage 3.
Internalization
Individu menolong
karena membuat
mereka merasa lebih
baik.

Phase 5. Generalized
reciprocity
Individu menolong
karena percaya korban
akan membalasnya

Stage 4b. Transitional
Stage
Menolong karena
internalisasi nilai,
norma, tugas, dan
tanggung jawab (tetapi
tidak dinyatakan secara
jelas/terbuka)

Phase 6. Altruistic
Behavior
Individu menolong
karena mengharapkan
keuntungan dari orang
lain. Menolong dapat
meningkatkan harga
diri dan kepuasan

Stage 5. Strongly
Internalized Stage
Menolong karena
internalisasi nilai,
norma, tugas, dan
tanggung jawab.57

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat dipahami bahwa

perkembangan perilaku prososial pada peserta didik secara kognitif dengan

melalui pemberian hukuman, dan rewed. Perkembangan tersebut timbul

dimulai sejak anak berusia dini sampai ia remaja. Desmita menyatakan

perkembangan prososial peserta didik dapat berupa perkembangan fisik dan

57Ibid., hlm. 230
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kognitif. Desmita juga mengatakan perkembangan prososial pada masa awal

anak-anak dapat melalui permainan, hubungan dengan orang tua, dan

perkembangan moral.58

Hal senada dikemukakan oleh Baron, Byrne dan Branccome

menyatakan perkembangan prososial dapat berkembang bila dikaitkan

dengan sifat empati, dan perkembangan tersebut dapat melalui komponen

afektif yang di identifikasi sebagai prasaan menderita yang juga peduli pada

orang yang bersesangkutan, serta komponen kognitif yang mengacu pada

kemampuan untuk mempertimbangkan sudut pandang orang lain.59 Dengan

demikian perilaku prososial peserta didik dapat berkembang dengan melalui

afektif, kognitif, hubungan dengan orang tua, moral dan permainan yang

dialami oleh peserta didik semenjak dari usia kanak-kanak hingga remaja.

4. Landasan Dasar Perilaku Prososial dalam Islam

Dalam Kamus Bahasa Indonesia menolong berarti membantu untuk

meringankan beban (penderitaan, kesukaran dsb), membantu dalam

melakukan sesuatu, yaitu berupa bantuan tenaga, waktu, ataupun dana.

Dalam Kamus Bahasa Arab kata menolong disebut dengan istilah ta’awun

yang berarti tolong-menolong, gotong-royong, bantu membantu sesama

manusia, sedangkan menurut istilah ta’awun suatu pekerjaan atau perbuatan

yang didasari pada hati nurani dan semata-mata mencari ridho Allah SWT.

Al-qur’an menyebutkan perilaku menolong sangat penting harus

dimiliki oleh seorang muslim, bahkan Islam menganjurkan bagi seorang

58Desmita, Op.cit, hlm. 141
59Noermalasari, Op.cit, hlm. 130
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muslim untuk saling tolong menolong atas sesama. Hal ini sesuai dengan

firman Allah SWT dalam surah Al-Maidah ayat 2 berikut ini:

  ...                
  

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan
takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan
pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya
Allah Amat berat siksa-Nya”.60

Ayat di atas menjelaskan Islam sangat menganjurkan untuk menolong

atas sesama, terutama yang mengarah pada suatu hal yang positif dan baik

yang dalam ayat ini disebut dengan istilah al-birr yang berarti kebajikan.

Kata “Al-birr” mempunyai kebaikan secara menyeluruh mencakup segala

ragam yang diperintahkan oleh agama seperti memberi sedekah, dan lain

sebagainya. Taqwa berasal dari kata “ittiqa” yang mempunyai dua makna

yakni: (1) Takut; yaitu menurut ajaran Islam, bukan yang tidak berdasarkan

ajaran Islam seperti takut kepada patung, takut mati dsb, tetapi takut yang

dimaksud disini adalah takut kepada Allah yakni takut dan menghindari apa

yang diharamkan Allah dan menunaikan apa yang diwajibkan Allah dan

tidak takut kepada selain Allah. (2) Berjaga-jaga atau hati-hati; berjaga

disini bermakna selalu berhati-hati didalam setiap tingkah laku, dalam setiap

amal perbuatan yang khusus maupun umum, serta hanya takut kepada Allah

semata-mata.61

60Depertemen Agama RI, Loc.cit, hlm. 106
61Mas Udik Abdullah, Meledakan IESQ dengan Langkah Takwa dan Tawakal, (Jakarta:

Zikrul Hakim, 2005), hlm. 20
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Ulama menyatakan pengabungan kata al-birr dan at-taqwa

mempunyai arti yang berbeda, al-birr bermakna semua hal yang dicintai

Allah dan di ridhoinya, baik berupa ucapan maupun perbuatan, lahir dan

batin. Sementara taqwa mengarah kepada tindakan yang menjauhi segala

yang diharamkan.62

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat di pahami bahwa Islam

sangat menganjurkan berperilaku tolong menolong atas sesama, namun

perlu digaris bawahi tolong menolong dalam hal kebaikan dan taqwa seperti

menolong orang yang membutuhkan, dan Islampun tidak menganjurkan

menolong yang dapat merugikan orang lain seperti mencuri, mencontek dsb.

Dengan demikian yang dimaksud menolong dalam penelitian ini adalah

kesedian memberikan bantuan atau pertolongan kepada orang lain yang

sedang mengalami kesulitan, baik berupa moril maupun materi

Dalam Islam, perilaku prososial merupakan salah satu unsur dalam

kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Islam memerintahkan untuk

berperilaku prososial antarsesama umatnya tanpa membedakan warna kulit,

suku, ras dan golongan. Selain itu, dalam sikap menolong juga tidak

memandang status, drajat dan gender. Hal ini sesuai dengan firman Allah

SWT dalam surah at-Taubah ayat 71 berikut:

                   
   ...

62Al-Qawaid al-Hisan Syaikhas Sa’idi, dalam http://muhassabahislami.blogspot.
com/2013/06/keitamaan-tolong-menolong-dalam-islam.html
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“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian
mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain.
mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang
munkar,..”63

Ayat di atas menjelaskan bahwa tolong-menolong itu berlaku bagi

siapa saja tidak mengenal suku, ras, laki atau perempuan. Mereka disuruh

berbuat amar ma’ruf dengan cara mengerjakan amal saleh yang

diperintahkan agama seperti ibadah, dan nahi mungkar berupa ucapan dan

perbuatan yang dilarang agama seperti perbuatan merugikan/menzalimi

orang lain.

Islam mengajarkan manusia untuk selalu berperilaku prososial

terhadap orang yang membutuhkan dengan melalui konsep zakat, sedekah,

dan lain sebagainya, karena mengulurkan tangan merupakan sifat yang baik.

Manusia diciptakan Allah dengan memiliki tangan, telinga dan hati

merupakan bagian untuk mendengar keluhan orang lain yang dalam

kesulitan dan berperilaku simpatik. Islam juga tidak memandang bantuan

manusia kecil atau besar, tetapi seberapa ikhlas seseorang memberikan

bantuan kepada orang lain. M. Quraish Shihab menjelaskan dalam hadis

Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari

sehabat Ibnu Umar bahwa Seorang muslim bersaudara dengan muslim yang

lain, oleh karena itu ia tidak boleh menganiaya sesamanya, bahkan

63Depertemen Agama RI, Op.cit, hlm. 199
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seseorang yang memenuhi kebutuhan dan melapangkan saudaranya, maka

Allah akan memenuhi pula kebutuhannya dan melapangkannya.64

Dari penjelasan hadis di atas dapat dipahami bahwa perilaku prososial

dalam agama Islam sangat dianjurkan, bahkan Allah berjanji ketika

seseorang menolong saudara sesama Islam yang dalam kesulitan maka

Allah akan menolongnya. Begitu juga Allah akan melapangkan kesulitan-

kesulitannya ketika seseorang tersebut melapangkan kesulitan saudaranya.

Hadis ini juga memberikan pemahaman bahwa bagi seseorang yang tidak

mau membantu sesama saudaranya yang dalam kesulitan maka Allah tidak

akan menolongnya.

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak pernah terlepas dari

untuk saling berinteraksi dengan orang lain, meskipun manusia itu kadang

mandiri namun saat-saat tertentu manusia pasti membutuhkan pertolongan

orang lain.

Selain itu, kewajiban berperilaku prososial (berbagi) juga disebutkan

dalam Al-Qur’an surat An-Nur ayat 33 yang berbunyi :

                 
                   

                      
       

“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga
kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan

64M. Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur’an, (Bandung: Cet. Ke-15, Mizan, 1997).,
hlm. 361



54

karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang memginginkan
perjanjian, hendaklah kamu buat Perjanjian dengan mereka, jika
kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada
mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya
kepadamu. dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk
melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian,
karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. dan Barangsiapa
yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha
Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka
dipaksa itu”.(Q.S Surat An-Nuur Ayat: 33).65

Dari kedua ayat di atas menjelaskan bahwa harta benda yang dimiliki

manusia merupakna hak milik Allah semata, dan manusia diperintahkan

untuk memberikan sebagian miliknya kepada orang lain. Ayat ini juga

mejelaskan bahwa keberhasilan seseorang bukan dikarenakan hasil usaha

dia sendiri tetapai dikarenakan adanya partisipasi orang lain. Selain

penjelasan dari Al-qur’an di atas perilaku prososial juga di jelaskan dalam

hadis Rasulullah saw berikut:

نَفََّس َعْن ُمْؤِمٍن ُكْرببَةً َعْن أَبِي ھَُرْیَرةَ َرِضَي هللاُ َعْنھُ َعِن النَّبِّى َصلّى هللاُ َعلَْیِھ َوالِِھ َوَسلََّم قَاَل : َمْن 

َر َعلَى ُمْعِسِر یَسََّر هللاُ  ْنیَا نَفََّس هللاُ َعْنھُ ُكْربَةً ِمْن ُكَربِب یَْوِم القِیَاَمِة. َوَمْن یَسَّ َعلَْیِھ فِى ِمْن ُكَرِب الدُّ

ِن اَِخْیِھ.الُدْنیَا َواالَِخَرِة . َوهللاُ فِى َعْوِن ْالَعْبِد َماَكاَن ْالَعْبُد فِى َعوْ 

“Dari Abu Hurairah Semoga Allah meridhoinya, dari Nabi Saw
bersabda: barang siapa yang melapangkan orang mukmin dari
kesulitan dunia, maka Allah akan melapangkan kesulitannya di hari
kiamat. Barang siapa yang mempermudah seseorang maka Allah
akan mempermudah baginya didunia dan akherat. Dan Allah akan
menolong hambanya selagi hambanya menolong saudaranya yang
lain”.(H.R Buhkori dan Muslim).66

Dari uraian hadis di atas dapat disimpulkan bahwa sebagai umat Islam

hendaknya menyadari betul akan pentingnya berperilaku prososial dengan

65Depertemen Agama RI, Op.cit., hlm. 354
66Shahih Bukhori dan Muslim, dalam bab Fadhlul Ijtima’ Ala Tilawatil Qur’an Wa’ala

Zikri, Juz 13, hlm. 212
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baik. Sesusah apapun manusia itu hendaknya tetap berperilaku simpatik

dengan menolong sesamanya. Karena setinggi apapun kemandirian

seseorang pada saat tertentu pasti membutuhkan pertolongan orang lain.

Hadis di atas juga menjelaskan bahwa sebagai orang mukmin kita tidak bisa

lepas dari tanggung jawab pada kepentingan orang lain.

Dalam perspektif Islam perilaku prososial telah dibahas sebelum

muncul adanya teori-teori psikologi, hanya saja teori perilaku prososial

tersebut belum terbentuk menjadi sebuah kata-kata, yang kata-kata tersebut

berubah menjadi bentuk teori perilaku prososial. Hal tersebut sudah terbukti

dengan telah ditemukannya ayat-ayat Al-Qur’an dan Hadis oleh para pakar

psikologi Islam tentang teori-teori perilaku prososial. Secara tidak langsung

berarti para pakar psikologi non muslim hanyalah menguji atau

membuktikan kebenaran perilaku prososial dalam konsep Al-qur’an dan

hadis. Dalam Islam perilaku prososial bisa berbentuk simpati, kerjas sama,

berderma, dan membantu.

5. Pembentukan Perilaku Prososial

Sebelum berbicara tentang bagaimana membentuk perilaku prososial,

terlebih dahulu perlu adanya pemahaman tentang makna perilaku. Menurut

Arthur S. Rober, “Perilaku atau tingkah laku adalah sebuah istilah yang

sangat umum mencakup tindakan, aktivitas, respon, reaksi, gerakan, proses,

operasi-operasi dsb. Singkatnya, respon apapun dari organisme yang bisa
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diukur”67, sedangkan Menurut Zimmerman dan Schank yang dikutip oleh

M. Nur Ghufron menyatakan perilaku merupakan upaya individu untuk

mengatur diri, menyeleksi dan memanfaatkan maupun menciptakan

lingkungan yang mendukung aktivitasnya. Individu memilih, menyusun dan

menciptakan lingkungan sosialdan fisik seimbang untuk mengoptimalkan

pencapaian atas aktivitas yang dilakukan.68

Sering kali orang menganggap sikap dan perilaku itu sama, padahal

dalam berbagai literatur disebutkan bahwa sikap dan perilaku itu berbeda.

Para peneliti klasik memang mengutarakan bahwa sikap itu sama dengan

perilaku, sebelum adanya penelitian terkini yang membedakan antara sikap

dan perilaku.69 Pada umumnya, sikap cenderung memprediksi kan perilaku

jika kuat dan konsisten, berdasarkan pengalaman langsung seseorang dan

secara spesifik berhubungan dengan perilaku yang diprediksikan70 Dengan

demikian perilaku merupakan sikap yang mendoromg seseorang untuk

berperilaku sesuai dengan dorongan dirinya terhadap lingkungan disekitarnya.

Dalam hal ini, perilaku prososial berarti dorongan seseorang untuk melakukan

tindakan menolong dengan tanpa pamrih untuk kepentingan orang lain.

Perilaku prososial seseorang bisa saja dirubah, maupun dibentuk

kembali agar perilaku prososial dapat meningkat. Berbagai cara dapat

digunakan untuk meningkatkan perilaku prososial. Baumeister & Vohs
67Arthur S. Reber, The Penguin Dictionary of Psychology, terj. Yudi Santoso,

(Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), hlm.110
68M. Nur Ghufron, Teori – teori Psikologi, (Yogyakarta: ArRuzz Media, 2011), hlm.19
69Robert A Baron, Social Psychology; Psikolog Sosial, terj. Ratna Djuwita, (Jakarta:

Penerbit Erlangga, 2003), ed. Xjil. I, hlm.130
70Wijaja Kusuma, Pengantar Psikologi, (Batam: Interaksara, 1999), ed.XI, jil. II, hlm.82
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yang menjelaskan bahwa perilaku prososial adalah perilaku suka rela yang

dimaksudkan untuk memberikan manfaat bagi orang lain. Hal tersebut dapat

berupa perilaku seperti membantu, berbagi, atau memberikan kenyamanan

yang lain. Perilaku prososial tampak pada anak-anak muda, tetapi dapat

berubah karena perubahan frekuensi dan usia. Perbedaan individu dalam

perilaku prososial disebabkan oleh kombinasi faktor keturunan, sosialisasi,

dan faktor situasional.71

Menurut Baron dan Byrne, (Di terjemahkan oleh Ratna Djuwita) ada

beberapa cara untuk membentuk perilaku prososial yaitu:

a. Melalui penayangan model perilaku prososial, misalnya dapat dengan
media massa atau model tindakan prososial. Perilaku manusia terbentuk
melalui belajar sosial terutama dengan meniru perilaku disekitarnya,
dengan mengamati model perilaku prososial dapat memiliki positif
tentang sifat-sifat manusia dalam diri individu untuk ditiru

b. Menciptakan suatu superordinate identity. Superordinate merupakan
pandangan bahwa setiap orang adalah bagian dari keluarga manusia
secara keseluruhan. Dengan pandangan bahwa semua orang adalah
keluarga dapat meningkatkan kemampuan empati diantara anggota
kelompok tersebut.

c. Menekankan perhatian terhadap norma-norma prososial, seperti norma-
norma tentang tanggung jawab sosial. Norma ini ditanamkan oleh orang
tua maupun orang lain disekitar sesorang untuk memotivasi orang lain
untuk bertindak prososial ketika menyikapi suatu kejadian.

d. Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan dalam melakukan tindakan
prososial, seperti memperbanyak latihan mengenai cara menolong orang
lain. Dengan memahami cara-cara memberi pertolongan dan ketrampilan
lain yang relevan lebih merasa mampu melakukan tindakan ketika
menghadapi situasi darurat sehingga mereka lebih bertindak prososial

e. Meningkatkan pengetahuan seseorang tentang faktor-faktor situasional
yang mempengaruhi perilaku prososial.72

71Baumeister, R. F . & Vohs, K . D. (Eds.). Encyclopedia of Social Psychologi. (United
States of America: SAGE Publications, Inc. 2007), hlm. 709

72Baron and Byrne, Psikologo Sosial 1, Alih Bahasa Ratna Djuwita, (Jakarta: Erlangga,
2005). hlm. 40
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Menurut Mayer sebagaimana dikutip oleh Sarwono menyatakan

perilaku prososial dapat dibentuk melalui kegiatan amal dan memberikan

dukungan terhadap orang-orang yang melakukan tingkah laku menolong,

pola asuh dirumah, dan pendidikan disekolah.73

Berdasarkan pendapat tersebut perilaku prososial dapat dibentuk

melalui proses pembelajaran sosial dengan cara melihat, pembiasaan

didalam keluraga dan sekolah, dan dukungan terhadap orang-orang yang

gemar melakukan perilaku prososial.

6. Faktor-faktor yang Memengaruhi Perilaku Prososial

Menurut Piliavin dalam Dayakisni dan Hudaniahada tiga faktor yang

mempengaruhi kemungkinan terjadinya perilaku prososial yaitu

a. Indikator situasional, seperti situasi yang kabur atau samar-samar dan
jumlah orang yang melihat. Jadi, situasi dan kejadian yang seseorang
alami atau lihat dapat mempengaruhi seseorang itu untuk berperilaku
prososial.

b. Indikator orang yang melihat kejadian, seperti: usia, gender, ras,
kemampuan untuk menolong. Hal itu menjadi pertimbangan seseorang
berperilaku prososial.

c. Indikator korban, seperti jenis kelamin, ras, daya tarik.74

Perilaku prososial peserta didik dapat juga dipengaruhi oleh faktor

intelektual peserta didik. Seorang anak biasanya sangat terpengaruh sekali

dengan tempat dimana ia dididik dan mendapat pengetahuan serta mendapat

pengawasan dalam menempuh hidup mencariilmu. Sebagai akibatnya

adalah ia selalu menjadikan patokan dan landasan hidup dari berbagai aturan

dan kebiasaan serta segala tindakan yang biasa ia alami dan ia jalani selama

73Sarwono. Psikologi Sosial, (Jakarta: Salemba Humanika, 2009). hlm. 32
74Dayakisni, Loc.cit., hlm. 176
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pendidikan itu. Menurut Latane dan Darley yang dikutip oleh Agus Abdul

Rahman menyatakan seseorang berperilaku prososial (menolong) ataupun

tidak merupakan hasil dari pertimbangan kecerdasan.75

Senada dengan Latane Daniel Golemen juga menyatakan seseorang

yang memiliki pengetahuan dan kemampuan tentang perilaku prososial, dan

empati dapat meningkatkan perilaku menolong.76 Demikian halnya menurut

teori perkembangan kognisi sosial menyatakan perilaku prososial itu

dipengaruhi oleh pemahaman yang mendasari suatu tingkah laku menolong

dengan proses seperti persepsi, penalaran, pemecahan masalah, dan

pengambilan keputusan.77 Selain kecerdasan intelektual, perilaku prososial

juga dapat dipengaruhi oleh faktor kecerdasan spiritual, Jacobi berpendapat

bahwa individu yang memiliki spiritualitas tinggi merasa diri mereka

mempunyai keterampilan social yang lebih baik yang berkontribusi pada

perilaku prososial.78 Hal senada dengan Jacobi, Sarwono mengatakan faktor

spiritual dapat mempengaruhi seseorang untuk berperilaku prososial, hal

tersebut karena adanya nilai-nilai keagamaan sehingga seseorang dapat

berperilaku prososial terhadap orang lain.79

Demikian halnya kecerdasan emosional juga dapat berpengaruh

sebagai faktor seseorang berperilaku prososial sesuai dengan pendapat yang

dikemuka kan Batson dalam Goleman, bahwa berdasarkan beberapa

75 Agus, Loc.cit., hlm. 227
76 Daniel Goleman, Social Intelegence, Alih Bahasa Hariono, (Jakarta: 2007)., hlm. 121
77 Sarlito W. Sarwono & Eko E. Meinarno, Psikologi Sosial, (Jakarta: Salemba

Humanika, 2009)., hlm. 123
78 Jacobi, L. J Psychological Protective Factors and Social Skills: An Examination of

Spirituality and Prosocial Behavior, (National Communication Association: 2004), hlm. 34
79Ibid., hlm. 122
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penelitian mengenai perilaku prososial, menemukan adanya hubungan erat

antara perilaku prososial dan kecerdasan emosional seseorang Artinya,

orang yang emosionalnya lebih tinggi cenderung mudah menolong orang

lain atau berperilaku prososial. Sebaliknya, orang yang emosionalnya lebih

rendah, lebih sedikit kemungkinannya menolongorang lain.80

Pendapat yang senada apa yang disampaikan oleh Batson Zamzami

Sabiq menyatakan kecerdasan emosi berkorelasi positif dengan perilaku

prososial. Arah hubungan yang positif menunjukkan bahwa semakin tinggi

kecerdasan emosi santri maka semakin tinggi perilaku prososialnya.

Sebaliknya, jika semakin rendah kecerdasan emosi maka semakin rendah

perilaku prososialnya.81

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat dipahami bahwa perilaku

prososial dapat dipengaruhi oleh kecerdasan intelektual, spiritual dan

emosional.

a. Kecerdasan Intelektual

1). Pengertian Kecerdasan Intelektual

Kecerdasan (dalam Bahasa Inggris disebut intelligence dan

bahasa Arab disebut al-dzak’), sedangkan intelektual menurut Kamus

Besar Bahasa Indonesia memiliki articerdas, berakal, dan berpikiran

jernih berdasarkan ilmu pengetahuan atau mempunyai kecerdasan

tinggi atau totalitas pengertian atau kesadaran, terutama yang

80Daniel Goleman, Emotional Intellegence., Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006).,
hlm. 49

81Zamzami Sabiq dan M. As’ad Djalali, Jurnal Psikologi Indonesia, Vol. 1 No. 2
September 2012., hlm. 62
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menyangkut tentang pemikiran dan pemahaman.82 Kecerdasan dalam

arti umum adalah suatu kemampuan umum yang membedakan

kualitas orang yang satu dengan orang yang lain.83

Lebih lanjut Joseph menyatakan kecerdasan intelektual lazim

disebut dengan inteligensi. Istilah ini dipopulerkan kembali pertama

kali oleh Francis Galton, seorang ilmuwan dan ahli matematika yang

terkemuka dari Inggris.84 Inteligensi adalah kemampuan yang dibawa

sejak lahir, yang memungkinkan seseorang berbuat sesuatu dengan

cara yang tertentu.85

Raven memberikan pengertian yang lain, Ia mendefinisikan

inteligensi sebagai kapasitas umum individu yang nampak dalam

kemampuan individu untuk menghadapi tuntutan kehidupan secara

rasional.86 Wechsler seorang ilmuwan dari Amerika adalah orang

yang membuat test inteligensi WAIS dan WISC yang banyak

digunakan diseluruh dunia, Ia mengemukakan bahwa inteligensi

adalah kemampuan global yang dimiliki oleh individu agar bisa

bertindak secara terarah dan berpikir secara bermakna serta bisa

berinteraksi dengan lingkungan secara efisien.87

82Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi 3. Cet. 1
(Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 437

83Joseph, G, Interpreting Psychological Test Data, (New York VNR, Vol 1, 1978)., hlm.
20

84Ibid, hlm. 19
85M. Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, Cet.

Ke-25, 2011)., hlm. 52
86Sumadi Suryabrata, Pembimbing Ke-Psikodiagnostik II, (Yogyakarta, Rake Sarasin,

1998)., hlm. 66
87Anastasi, A, dan Urbina, S, Tes Psikologi (Psychological Testing), (Jakarta: PT.

Prehanllindo, 1997)., hlm. 220
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Kecerdasan intelektual berasal dari dua kata kecerdasan dan

intelektual, kedua kata ini biasa digunakan untuk kata kecerdasan,

sebagaimana telah banyak digunakan oleh pakar-pakar psikologi

dalam buku-buku mereka seperti emotional intellegence karya Daniel

Goleman, Successful intellegence karya Robert J. Sternbreg. Dengan

memahami kedua istilah kecerdasan intelektual tersebut akan timbul

sebuah pertanyaan apa yang dimaksud kecerdasan intelektual itu ?

Menurut Howard Gardner, kecerdasan intelektual adalah

kemampuan untuk memecahkan dan menciptakan sesuatu yang

bernilai bagi budaya tertentu, sedangkan Alfred  Binet dan Theodore

Simon membagi kecerdasan intelektual menjadi tiga komponen: (1)

kemampuan seseorang untuk mengarahkan pikiran atau tindakan, (2)

kemampuan seseorang untuk mengubah arah tindakan jika tindakan

sudah dilakukan, (3) kemampuan untuk mengkritik dirinya sendiri.88

Kecerdasan intelektual merupakan sebuah konsep abstrak yang

sulit untuk didefenisikan secara memuaskan, karena itu sulit sekali

ditemukan defenisi kecerdasan intelektual secara universal, meskipun

demikian, dari sekian banyak defenisi kecerdasan intelektual secara

umum para ahli psikologi mengklasifikasi kedalam tiga bagian yang

dapat dimasukan kedalam salah satu dari pengertian kecerdasan

intelektual berikut:

88Agus Efendi, Revolusi Kecerdasan Abad 21, Kritik MI, EI, SQ, AQ, & Success ful
Intelegence Atas IQ, (Bandung: Alfabeta, 2005)., hlm. 81
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a) Kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan, beradaptasi
dengan situasi dan kondisi yang baru atau bisa juga dapat
mengahadapi situasi-situasi yang beragam

b) Kemampuan untuk belajar atau kapasitas untuk menerima
pendidikan, dan

c) Kemampuan untuk berpikir secara abstrak, dengan menggunakan
konsep-konsep yang abstrak, dan menggunakan simbol-simbol dan
konsep-konsep.89

Sementara itu Ibnu Sina, seorang filosof muslim, menyebut

kecerdasan sebagai kekuatan intuitif (alhads).90 Abdul Rahman Saleh

dan Muhbib Abdul Wahab berpendapat bahwa kecerdasan atau

inteligensi adalah kemampuan yang dibawa sejak lahir yang

memungkinkan seseorang untuk berbuat sesuatu dengan cara tertentu

atau kemampuan yang bersifat umum tersebut meliputi berbagai jenis

psikis seperti abstrak, berpikir, mekanis, matematis, memahami,

mengingat bahasa, dan lain-lain.91

Dari berbagai macam pernyataan tentang pengertian kecerdasan

intelektual di atas, kecerdasan intelektual adalah kemampuan berpikir

seseorang secara abstrak dalam memecahkan masalah dengan

menggunakan simbol-simbol verbal, kemampuan untuk berani

mengkritik dirinya sendiri agar dapat mengubahnya kerah tindakan

lebih baik dengan cara menyesuaikan diri dengan pengalaman-

pengalaman hidup sehari-hari.

89Loc.cit, hlm. 163
90Yusuf. Tt. Murad, Mabadi’‘ Ilm An-Nafs Al-’Am, (Mesir: Daral Ma’arif, t.t.), hlm. 318-319
91Abdul Rahman Saleh, Muhbib Abdul wahab, Psikologi (Suatu Pengantar dalam

Perspektif Islam), (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 179
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2). Karakteristik Kecerdasan Intelektual

Berdasarkan dari berbagai teori-teori tentang intelektual, tidak

ada indikator  dan alat ukur yang jelas untuk mengukur atau menilai

kecerdasan setiap individu,  kecuali untuk kecerdasan intelektual atau

IQ, dalam konteks ini dikenal sebuah tes yang biasa disebut dengan

psikotest untuk mengetahui tingkat IQ seseorang, akan tetapi tes

tersebut juga tidak dapat secara mutlak dinyatakan sebagai salah satu

identitas dirinya karena tingkat intelektual seseorang selalu dapat

berubah berdasarkan usia mental dan usia kronologisnya.92

Untuk mengetahui tingkat kecerdasan (tinggi-rendahnya

intelegensi) seseorang, dikembangkan instrumen yang dikenal dengan

“Tes Intelegensi” dengan menggunakan pedoman perbandingan tetap

antara umur logis dengan umur mental seseorang. Dengan ini

intelegensi ditunjukkan dengan perbandingan kecerdasan atau disebut

dengan istilah “Intelligence Quotient” yang biasa disebut IQ. IQ

adalah ukuran kemampuan intelektual, logika, dan konsep seseorang.

Berhubungan dengan alat untuk mengukur kecerdasan intelektual para

ahli mengklasifikasikan sebagai berikut

Tabel 2.2. Distribusi IQ Menurut Tes Binet

IQ Presentasse Klasifikasi
1 2 3

160-169 0,03 Sangat superior
150-139 0,20
140-149 1,10
130-139 3,10 Superior

92Ifa Hanifah Misbach, Antara IQ, EQ dan SQ, (Jurnal: Pelatihan Guru Nasional Se-
Indonesia, 2008), hlm. 4
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120-129 8,20
110-119 18,10 Rata-rata tinggi
100-109 23,50 Rata-rata/normal
90-99 13,00
80-89 14,50 Rata-rata rendah
70-79 5,60 Batas lemah
60-69 2,00 Lemah mental
50-59 0,40
40-49 0,20
30-39 0,03

Sumber: Gairison (dalam Azwar 1996).

Tabel 2.3. Distribusi IQ Menurut Tes Baylley

Kelas Interval Skor IQ Klasifikasi

140 – ke atas Genius (luar biasa)
110 – 139 Very superior (amat cerdas)
110 – 119 Superior (cerdas)
90 – 109 Normal (overage)
80 – 89 Dull (bodoh)
70 – 79 Border line (batas potensi)
50 – 69 Morrons (debiel)
30 – 49 Embicile (embisil)

Di bawah 30 Idiot
Sumber: Sumanto (1994)

Selain yang dikemukakan oleh Binet dan Baylley di atas orang

yang memiliki kecerdasan intelektual (IQ) yang cukup tinggi dapat

dilihat selain dari hasil tes, dapat terlihat juga bawa biasanya orang

tersebut memiliki kemapuan matematis, memiliki kemampuan

membayangkan ruang, melihat sekeliling secara runtun atau

menyeluruh, dapat mencari hubungan antara suatu bentuk dengan

bentuk lain, memiliki kemapuan untuk mengenali, menyambung, dan
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merangkai kata-kata serta mencari hubungan antara satu kata dengan

kata yang lainya, dan juga memiliki memori yang cukup bagus.93

Binet dalam Muhammad Yaumi menyebutkan kecerdasan

intelektual sebagai suatu kemampuan yang terdiri dari tiga ciri yaitu:

(1) kemampuan untuk mengarahkan pikiran atau mengarahkan

tindakan, (2) kemampuan untuk mengubah arah tindakan bila tindakan

itu telah dilakukan, (3) kemampuan untuk mengkritik diri sendiri.94

Robinsdan Judge mengatakan bahwa kecerdasan intelektual adalah

kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas

mental berpikir, menalar dan memecahkan masalah.95

Dari berbagai pernyataan yang dipaparkan di atas kecerdasan

intelektual peserta didik diukur dengan tes yang biasa disebut dengan

psikotest. Selain itu untuk mengukur tingkat kecerdasan dapat juga

diukur dengan indikator yang dikemukan oleh Stanberg dalam

Azwar96 mengemukakan tentang indikator-indikator kecerdasan

intelektual terdiri dari:

a) Kemampuan Memecahkan Masalah.

Polyadalam Upu, mengartikan pemecahan masalah sebagai

suatu usaha mencari jalan keluar dari suatu tujuan yang tidak begitu

93Ibid, hlm.3
94Muhammad Yaumi, Pembelajaran Berbasis Multiple Intellegences, (Jakarta: PT. Dian

Rakyat, 2012), hlm. 11
95Robbins, S.P., & Judge, Organizational Behavior. (13 th Edition. US: Prentice Hall.

2008)., hlm. 57
96Azwar S, Pengantar Psikologi Intelegensi, Cetakan Ke-4, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,

2008), hlm. 8
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mudah segera dapat dicapai.97 Siswono, menjelaskan bahwa

pemecahan masalah adalah suatu proses atau upaya individu untuk

merespons atau mengatasi halangan atau kendala ketika suatu

jawaban atau metode jawaban belum tampak jelas.98 sedangkan

menurut Majid pemecahan masalah merupakan cara memberikan

pengertian dengan menstimulus siswa untuk memperhatikan,

menelaah dan berpikir tentang suatu masalah untuk selanjutnya

menganalisis masalah tersebut sebagai upaya untuk memecahkan

masalah.99

Berdasarkan uraian diatas pemecahan masalah adalah suatu

proses yang dilakukan siswa untuk menyelesaikan suatu masalah

dengan pengetahuan yang telah didapatkan sebelumnya kedalam

situasi yang   baru. Pemecahan masalah lebih mengutamakan proses

dari pada hasil yang diperoleh siswa.

Memecahkan masalah perlu adanya langkah-langkah,yaitu: (1)

keterampilan empiris (perhitungan, pengukuran); (2) keterampilan

aplikatif untuk menghadapi situasi yang umum (seting terjadi); (3)

keterampilan berpikir untuk bekerja pada suatu situasi yang tidak

biasa (unfamiliar).100 Polya dalam Upu menjelaskan empat langkah

97Hamzah Opu, Problem Posingdan Problem Solving dalam Pembelajaran Matematika.
(Bandung: Pustaka Ramadhan, 2003)., hlm. 31

98Siswono, Tatag Y.E., Model Pembelajaran Matematika Berbasis Pengajuan dan
Pemecahan Masalah untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kreatif. (Surabaya: Unesa
University Press, 2008)., hlm. 35

99 Abdul Majid, Perencanaan Pembelajaran, Pengembangan Standar Kompetensi Guru,
(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008)., hlm. 224

100 Siswono, Op.cit., hlm. 36
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yang harus dilakukan dalam memecahkan masalahyaitu: (1)

memahami masalah; (2) merencanakan penyelesaian; (3)

menyelesaikan rencana penyelesaian; (4) memeriksa kembali.101

Menurut Resnick dan Ford dalam Suardika, menyatakan terdapat

tiga aspek yang mempengaruhi kemampuan siswa dalam memecahkan

masalah, yaitu: (1) kemampuan siswa dalam mempresentasikan

masalah, (2) keterampilan siswa dalam memahami ruang lingkup

masalah, (3) struktur pengetahuan siswa.102 sedangkan menurut

Apriyani faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kemampuan siswa

dalam memecahkan masalah antara lain: (1) kemampuan memahami

ruang lingkup masalah dan menemukan informasi yang relevan guna

memperoleh solusi, (2) kemampuan dalam memilih strategi yang akan

digunakan dalam pemecahan masalah, (3) Kemampuan berpikir yang

fleksibel dan objektif, (4) keyakinan yang positif tentang belajar

matematika (5) perilaku siswa yang positif, mencakup kepercayaan

diri, tekad, kesungguhan dan ketekunan siswa dalam mencari

pemecahan masalah, (6) latihan-latihan soal pemecahan masalah.103

Berdasarkan dari berbagai teori di atas dalam penelitian ini

mengambil indikator kememampuan memecahkan masalah meliputi:

(1) mampu menunjukan pengetahuan mengenai masalah yang

101Op.cit, hlm. 9-10
102Suardika, K. 2012, Kemampuan Pemecahan Masalah (Problem Solving Ability).

Availableathttp://komangsuardika.blogspot.com/2013/08/kemampuan-pemecahan-masalah.html
(diakses 21/10/2016)

103 Opu, Op.cit. hlm. 12
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dihadapi, (2) mengambil putusan yang tepat, (3) menyelesaikan

masalah secara optimal, (4) menunjukan pikiran yang jernih

b) Intelegensi Verbal

Intelegensi verbal adalah kemampuan untuk berpikir dengan

kata-kata dan menggunakan bahasa untuk mengungkapkan makna.104

Itelegensi verbal juga berarti kempuan untuk menggunakan bahasa-

bahasa termasuk bahasa ibu maupun bahasa asing untuk

mengekspresikan apa yang ada dalam pikiran dan memahami orang

lain.105

Berdasarakan pengertian intelegensi verbal yang dijelaskan

dalam teori di atas maka disimpulkan indikator intelegensi verbal

dalam penelitian ini meliputi: (1) kosa kata baik, (2) membaca dengan

penuh pemahaman, (3) ingin tahu seara intelektual, (4) menunjukan

keingintahuan.

c) Intelegensi Praktis

Inteligensi praktis adalah inteligensi untuk bisa mengatasi situasi

sulit dalam suatu kerja yang berlangsung secara cepat dan tepat.

Contoh: anak yang naik sepeda di jalan yang ramai, ini memerlukan

inteligensi praktis.106 Azwar juga menyatakan intelegensi praktis

adalah kemampuan seseorang untuk dapat mengatasi suatu situasi

104Sumadi Suryabrata, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998),
cet. Ke-8, hlm.129

105 Muhammad Yaumi, Pembalajaran Berbasis Multiple Intelegences, (Jakarta: Dian
Rakyat, 2012)., hlm. 14

106Baharuddin, Psikologi Pendidikan: Refleksi Teoritis terhadap Fenomena, (Jogjakarta:
Ar-Ruzz Media), 2009, hlm. 127s
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yang sulit yang berlangsung secara cepat dan tepat.107 Dengan

demikian intelegensi praktis dalam penelitian ini meliputi: (1) tahu

situasi, (2) tahu cara mencapai tujuan, (3) sadar terhadap dunia

kelilingnya, (4) menunjukan minat terhadap dunia luar.

Dengan demikian alat ukur kecerdasan yang dikemukan oleh

Stanberg dalam Azwar di atas bukanlah salah satu alat ukur

kecerdasan yang baku. Namun, menurut pengalaman para ilmuan,

tidak ada indikator dan alat ukur yang jelas untuk mengukur atau

menilai kecerdasan setiap individu, kecuali untuk kecerdasan

intelektual atau IQ, dalam konteks ini dikenal sebuah tes yang biasa

disebut dengan psikotes untuk mengetahui tingkat IQ seseorang, akan

tetapi tes tersebut juga tidak dapat secara mutlak dinyatakan sebagai

salah satu identitas dirinya karena tingkat intelektual seseorang selalu

dapat berubah berdasarkan usia mental dan usia kronologisnya.

Tetapi setidaknya para peneliti menemukan bahwa tes untuk

mengukur kemampuan kognitif tersebut, yang utama adalah dengan

menggunakan tiga pengukuran yaitu kemampuan verbal, kemampuan

matematika, dan kemampuan ruang. 108 Selain itu, intelektual juga

dapat diukur dengan menggunakan tes intelegensi seperti tes Stanford

Binet, Tes Binet Simon, Tes Wechsler, dan tes intelegence multiple.109

107Azwar. Loc.cit., hlm. 58
108Moustafa, K, S, and, Miller, T, R, Too Intelligent For The Job? The Validity of Upper

Limit Cognitive Ability Test Scores In Selection, Sam Advanced Management Journal, Vol. 68,
2003

109 Rijal Firdaus, Desain Instrumen Pengukuran Afektif, (Bandar Lampung: Aura, 2016).,
hlm. 93
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Berdasarkan dari pernyataan di atas, dalam melakukan

pengukuran kecerdasan pada peserta didik MAN di Provinsi Lampung

menggunakan alat ukur yang telah ada di MAN yang menjadi sampel

penelitian dengan menggunakan hasil rata-rata ujian masuk dari mata

pelajaran: IPA, MTK, Agama, dan IPS.

3). Macam-macam Kecerdasan Intelektual

Berbagai pandangan para ahli tentang kencerdasan intelektual,

namun hanya melihat kecerdasan dari sudut ruang lingkup yang

terbatas. Thorndike menjelaskan untuk mengkaji kemampuan

manusia tidak bisa dilakukan dengan pengelompokan berdasarkan

dari aktivitas serta kemampuan beradaptasi dengan lingkungan baru

atau perubahan lingkungan, kapasitas pengetahuan.110

Dari pernyataan di atas, Hower Gardner melakukan sebuah

penelitian dengan melibatkan para pakar dari berbagai disiplin ilmu

yang akhirnya membagi macam-macam kecerdasan intelektual

sebagai berikut111

a) Inteligensi keterampilan verbal. Yaitu kemampuan untuk berpikir

dengan kata kata dan menggunakan bahasa untuk mengungkapkan

makna.

b) Inteligensi keterampilan matematis. Yaitu kemampuan untuk

menjalankan operasi matematis.

c) Inteligensi kemampuan ruang. Yaitu kemampuan untuk berpikir

110Yaumi, Loc.cit, hlm. 11
111Ibid., hlm. 9



72

secara tiga dimensi. Cenderung berpikir secara visual. Mereka

kaya dengan khayalan internal sehingga cenderung imaginaif dan

kreatif.

d) Inteligensi kemampuan musikal. Yaitu kepekaan terhadap pola

tangga nada, lagu, ritme, dan mengingat nada-nada

e) Inteligensi keterampilan kinestetik tubuh. Yaitu kemampuanuntuk

memanipulasi objek dan mahir sebagai  tenaga  fisik. Senang

bergerak dan   menyentuh

f) Inteligensi keterampilan intrapersonal. Yaitu kemampuan untuk

memahami diri sendiri dengan efektif mengarahkan hidup

seseorang. Memiliki kepekaan perasaan dalam situasi yang tengah

berlangsung, memahami diri sendiri, dan mampu mengendalikan

diri dalam konflik.

g) Inteligensi keterampilan naturalis. Yaitu kemampuan untuk

mengamati pola di alam serta memahami system buatan manusia

dan alam.

h) Inteligensi emosional. Yaitu kemampuan untuk merasakan dan

mengungkapkan emosi secara akurat dan adaftif (seperti

memahami persfektif orang lain).

4). Kecerdasan Intelektual Perspektif Islam

Kecerdasan intelektual merupakan salah satu anugerah besar

yang diberikan Allah Swt kepada manusia dan menjadikannya sebagai

salah satu kelebihan manusia dibandingkan dengan makhluk ciptaan
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Allah yang lainnya. Dengan kecerdasannya, manusia dapat terus

menerus mempertahankan dan meningkatkan kualitas hidupnya yang

semakin kompleks, melalui proses berpikir dan belajar secara terus

menerus.

Dalam perspektif psikologi, sesungguhnya Allah juga

memberikan kecerdasan kepada hewan, namun dalam bentuk

kapasitas yang sangat terbatas. Oleh karena itu untuk

mempertahankan keberlangsungan hidupnya lebih banyak dilakukan

secara instingtif (naluriah). Begitu juga halnya dalam perspektif Islam

kecerdasan intelektual merupakan hal yang amat penting untuk dikaji,

dikarenakan Allah sangat memperhatikan akan pentingnya

mengembangkan kecerdasan intelektual. Dalam al-Qur’an dan Hadist

banyak menjelaskan tentang dorongan kepada manusia untuk selalu

berfikir dan merenung, semuanya itu menunjukan betapa pentingnya

kecerdasan intelektual yang harus dimiliki oleh manusia.

Kecerdasan intelektual dalam Islam disebut juga dengan istilah

akal, Taufik Pasiak mengatakan “Dalam al-Qur’an, akal (aql)

mendapatkan kualifikasi religius sebagai keyakinan dan

intelektualitas.”112 Sayyed Hossein Nasr juga menyebutkan akal

sebagai proyeksi atau cermin dari hati (qalb), sebagai tempat

keyakinan dan kepercayaan manusia. Dengan akal itu pula manusia

bukan hanya sebatas mengetahui, melainkan juga menajdi wadah

112 Taufik Pasiak, Revolisi IQ, EQ, SQ, antara Neurosains dan Al-qur’an, (Bandung:
Mizan, 2003)., hlm. 199
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bagi penyatuan Tuhan dengan manusia.113

Berdasarkan pernyataan tersebut, memberikan pemahaman

bahwa akal sangatlah pentig bagi manusia, dan dengan akal itu pula

yang dapat membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Oleh

karena itu, Allah memberikan akal kepada manusia sebagai alat

manusia untuk memikirkan dirinya, dan untuk memikirkan alam

jagad raya. Dalam konteks Islam, memikirkan alam semesta akan

mengantarkan manusia kepada kesadaran akan ke-Mahakuasaan Sang

Pencipta (Allah Swt). Dalam al-Qur’an disebutkkan:

                       
              
                 

      

“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih
bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut
membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah
turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia
hidupkan bumi sesudah mati (kering)-nya dan Dia sebarkan di
bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan
yang dikendalikan antara langit dan bumi; sungguh (terdapat)
tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang
memikirkan (Al-Baqarah ayat: 164).”114

Firman Allah dalam al-Baqarah ayat 164 di atas memberikan

dorongan kepada manusia untuk memikirkan kejadian langit dan

bumi, pergantian malam dengan siang, dan betapa air hujan

113Mas Udik Abdullah, Meledakan IESQ dengan Langkah Takwa dan Tawakal, Loc.cit.,
hlm. 47

114 Depertemen Agama RI, Loc.cit, hlm. 25
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mengubah tanah yang tandus menjadi hijau kembali. Dalam ayat lain

Allah juga menjelaskan:

                
              
    

“Dan di bumi ini terdapat bagian-bagian yang berdampingan,
dan kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman dan pohon korma
yang bercabang dan yang tidak bercabang, disirami dengan air
yang sama. Kami melebihkan sebahagian tanam-tanaman itu
atas sebahagian yang lain tentang rasanya. Sesungguhnya
pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah)
bagi kaum yang berfikir (ar-Ra'd ayat 4).”115

Dalam surah ar-Ra'd ayat 4 di atas mengajak manusia untuk

merenungkan betapa variatifnya bentuk, rasa dan warna tumbuh-

tumbuhan dan buah-buahan, padahal berasal dari tanah yang sama

yang kesemuanya itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi

kaum yang berpikir.Dalam surah an-Nahl ayat 12Allah swt juga

menghimbau orang yang berpikir untuk memikirkan pergantian

malam dengan siang dan perjalanan planet-planet yang kesemuanya

itu bergerak dengan aturan Allah. Firman Allah swt.

                  
     

“Dan Dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan
untukmu.dan bintang-bintang itu ditundukkan (untukmu) dengan
perintah-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-

115Ibid, hlm. 249
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benar ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang
memahami (Nya), (An-Nahl ayat 12).116

Mengenai kecerdasan intelektual itu memang sangatlah penting,

oleh karena itu tentunya timbul suatu pertanyaan bagaimana

mengembangkan kecerdasan intelektual (akal), tentunya banyak pakar

yang membicarakan tentang perkembangan akal tersebut, namun

sebagai rujukan mengenai perkembangan akal merujuk dalam firman

Allah swt berikut:

                 
    ....        ....

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang
belum sempurna akalnya117, harta (mereka yang ada dalam
kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok
kehidupan.berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta
itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik (5).
Dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas
kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa
(membelanjakannya) sebelum mereka dewasa (Q.S An-Nisa
ayat: 5-6). 118

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa akal manusia itu

mengalami perkembangan dari tidak sempurna menjadi sempurna,

selain itu ayat di atas menjelaskan juga tentang perkembangan tubuh.

Akal manusia berkembang dari tidak bisa menalar menjadi bisa

menalar ketika pertumbuhan fisik manusia itu dewasa. Oleh karena

116Ibid. hlm. 268
117Orang yang belum sempurna akalnya ialah anak yatim yang belum balig atau orang

dewasa yang tidak dapat mengatur harta bendanya.
118Depertemen Agama RI, Op.cita, hlm. 77
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itu, perkembangan kecerdasan manusia itu harus dikembangkan sejak

kecil.

Redaksi al-Qur'an dan al-Hadis tentang berpikir atau

mempergunakan akal cukup variatif. Ada yang dalam bentuk

khabariah, insyaiyah, istifham inkary. Semuanya itu menunjukkan

betapa Islam sangat kongkrit terhadap kecerdasan intelektual manusia

dan kecerdasan intelektual itu berarti pemahaman terhadap ilmu

pengetahuan.

Dengan demikian memberikan pemahaman bahwa kecerdasan

intelektual dapat dikembangkan melalui proses perkembangan fisik

manusia, dan lingkungan.

5) Kecerdasan Intelektual dalam Perspektif Psikologi Barat

Kecerdasan intelektual lazim disebut dengan inteligensi. Istilah

ini dipopulerkan kembali pertama kali oleh Francis Galton, seorang

ilmuwan dan ahli matematika yang terkemuka dari Inggris. Inteligensi

adalah kemampuan kognitif yang dimiliki organisme untuk

menyesuaikan diri secara efektif pada lingkungan yang kompleks dan

selalu berubah serta dipengaruhi oleh faktor genetik.119

Ravendalam Sumadi Suryabrata memberikan pengertian yang

lain. Ia mendefinisikan inteligensi sebagai kapasitas umum individu

yang nampak dalam kemampuan individu untuk menghadapi tuntutan

119Joseph, G, Interpreting Psychological Test Data, Vol.1, (New York VNR,
1978), hlm. 19
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kehidupan secara rasional. Inteligensi lebih difokuskan kepada

kemampuannya dalam berpikir.120

Dengan demikian kecerdasan intelektual adalah yang

berhubungan dengan proses kognitif seperti berpikir, daya

menghubungkan, dan menilai atau mempertimbangkan sesuatu. Atau,

kecerdasan yang berhubungan dengan strategi pemecahan masalah

dengan menggunakan logika.

Banyak ahli lain dari psikologi Barat yang mengembangkan

kecedasan intelektual seperti Binet, Wechler, Terman, Thurston,

Piaget, dan lain sebagainya. Masing-masing para ahli tersebut

mengajukan pemikiran dan konsep yang berbeda, namun jika

dicermati mempunyai kesamaan yang sama. Salah satu yang dapat

mewakili dari kesekian banyak teori para ahli tentang kecerdasan

intelektual adalah diwakili oleh Thornbrug menyatakan intelektual itu

mengandung 4 unsur pengertian yakni; 1) kemampuan untuk berpikir

abstrak dan cermat, 2) kemampuan untuk mengambil suatu keputusan

dalam memahami suatu masalah, 3) kemampuan untuk melakukan

penyesuaian diri terhadap lingkungan hidupnya 4) kemampuan

individu untuk melakukan suatu aktivitas guna mengembangkan

potensi diri.121

120Sumadi Suryabrata, Pembimbing Ke Psikodiagnostik II, (Yogyakarta: Rake Sarasin,
1998)., hlm. 66

121 Agus Dariyo, Psikologi Perkembangan Remaja, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004).,
hlm. 45
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Dalam perkembangannya kecedasan intelektual Barat adalah

potensi yang selalu mengalami perubahan dan perkembangan yang

bersifat herediter yakni dibawa atau diturunkan sejak lahir. Karena itu

memerlukan interaksi antara faktor pengalaman yang diperoleh

sepanjang hidup.

Berdasarkan pernyataan di atas seseorang yang dikatakan cerdas

intelektual manakala seseorang dapat mampu memproses informasi

yang menggunakan simbol yang komplek dan abstraks, sehingga

dapat memecahkan suatu masalah yang abstrak maupun yang kongkrit

dialami dalam kehidupan manusia. Hal ini yang membedakan dengan

kecerdasan intelektual yang diinginkan oleh Islam.Barat mengukur

kecerdasan hanya sebatas kemampuan yang bersifat keduniaan,

sementara Islam tidak hanya cukup dengan tolak ukur dunia saja,

melainkan sesuai dengan tujuan penciptaan manusia yang berfungsi

sebagai mendetaris dan pengelola alam semesta.

b. Kecerdasan Spiritual

1). Pengertian Kecerdasan Spiritual

Spiritualitas berasal dari Bahasa Inggris yaitu “spirituality” yang

berasal dari kata dasar “spirit” yang mempunyai arti “roh, jiwa,

semngat”, sedangkan kata spirit berasal dari kata latin “spritus” yang

berarti luas atau dalam, keteguhan hati atau keyakinan, energi atau

semangat dan kehidupan.122 Secara terminologi kecerdasan spiritual

122Sumadi, Op-cit, hlm.49
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merupakan suatu kecerdasan yang pokok yang dengannya dapat

memecahkan suatu masalah-masalah yang berkaitan dengan makna

dan nilai, yang dapat menempatkan tindakan atau suatu jalan hidup

dalam kontek lebih luas, kaya dan bermakna.123, Zohar menyatakan

dengan kecerdasan tersebut menempatkan perilaku dan hidup kita

dalam konteks makna yang lebih luas dan kaya, kecerdasan untuk

menilai bahwa tindakan atau jalan hidup sesorang lebih bernilai dan

bermakna.124

Zohar dan Marshal mendefinisikan kecerdasan spiritual sebagai

rasa moral, kemampuan menyesuaikan aturan yang kaku dibarengi

dengan pemahaman dan cinta serta kemampuan setara untuk melihat

kapan cinta dan pemahaman sampai pada batasannya, juga

memungkinkan kita bergulat dengan ihwal baik dan jahat,

membayangkan yang belum terjadi serta mengangkat kita dari

kerendahan.125 Ary Gunanjar memberikan pengertian yang lain

mengenai kecerdasan spiritual adalah kemampuan untuk memberi

makna ibadah terhadap setiap perilaku dan kegiatan melalui langkah-

langkah dan pemikiran yang bersifat fitrah, menuju manusia yang

123Wahyudi Susanto, Membentuk Kecerdasan Spritual Anak, (Jakarta: Amzah, Cet. Ke-
III, 2012)., hlm. 10

124Zohar dan Marshall, SQ: Spritual Intellence The Ultimate Intellegence, Alih Bahasa
Rahmi, (Bandung: Mizan, 2007)., hlm. 37

125Ibid, hlm. 25
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seutuhnya dan memiliki pola pemikiran integralistik serta berprinsip

hanya karena.126

Ary Ginanjar Agustian menekankan bahwa kecerdasan spiritual

adalah perilaku atau kegiatan yang kita lakukan merupakan ibadah

kepada Tuhan. Dengan, kecerdasan spiritual menurut Ary Ginanjar

Agustian, haruslah disandarkan kepada Tuhan dalam segala aktivitas

kehidupan untuk mendapatkan suasana ibadah dalam aktivitas

manusia. Inilah yang membedakan pengertian yang dikemukan oleh

Ary Ginanjar Agustian dengan Danah Zohar dan Ian Marshall.

Spiritual yang dikemukakan Danah dan Ian belum atau bahkan tidak

menjangkau ketuhanan, pembahasannya hanya baru sebatas tataran

biologi atau psikologi semata, tidak bersifat transendental, akibatanya

masih merasakan kebuntuan.

Dengan melihat dari pengertian kecerdasan spiritual di atas

dapat disimpulkan kecerdasan spiritual diartikan kemampuan

seseorang yang memiliki suatu kecakapan transenden, dan mempunyai

kesadaran yang tinggi untuk menjalani kehidupan dengan

menggunakan sumber-sumber spiritual untuk memecahkan masalah

hidup dengan menggunakan akhlak, serta mampu berhubungan baik

dengan penciptanya, manusia, alam, dan dirinya sendiri.

126Ary Ginanjar Agustian, Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi dan Spiritual
(ESQ), Arga Wijaya Persada, (Jakarta: Arga Wijaya Persada, 2001)., hlm. 57
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2). Karakteristik Kecerdasan Spiritual

Kecerdasan spiritual merupakan kecerdasan untuk menghadapi

dan memecahkan persoalan makna dan nilai. Menurut Zohar dan

Marshall, aspek-aspek kecerdasan spiritual mencakup hal-hal berikut:

a) Kemampuan bersikap fleksibel. Kemampuan individu untuk
bersikap adaptif secara spontan dan aktif, memiliki pertimbangan
yang dapat di saat menghadapi beberapa pilihan.

b) Tingkat kesadaran diri yang tinggi. Kemampuan individu untuk
mengetahui
batas wilayah yang nyaman untuk dirinya, yang mendorong
individu untuk merenungkan apa yang dipercayai dan apa yang
dianggap bernilai, berusaha untuk memperhatikan segala macam
kejadian dan peristiwa dengan berpegang pada agama yang
diyakininya.

c) Kemampuan untuk menghadapi dan memanfaatkan penderitaan.
Kemampuan individu dalam menghadapi penderitaan dan
menjadikan penderitaan yang dialami sebagai motivasi untuk
mendapatkan kehidupan yang lebih baik di kemudian hari.

d) Kemampuan untuk menghadapi dan melampaui rasa sakit.
Kemampuan individu dimana di saat dia mengalami sakit, ia akan
menyadari keterbatasan dirinya, dan menjadi lebih dekat dengan
Tuhan dan yakin bahwa hanya Tuhan yang akan memberikan
kesembuhan.

e) Kualitas hidup yang diilhami oleh visi dan nilai-nilai. Kualitas
hidup individu yang didasarkan pada tujuan hidup yang pasti dan
berpegang pada nilai-nilai yang mampu mendorong untuk
mencapai tujuan tersebut.

f) Keengganan untuk menyebabkan kerugian yang tidak perlu
individu yang mempunyai kecerdasan spiritual tinggi mengetahui
bahwa ketika dia merugikan orang lain, maka berarti dia merugikan
dirinya sendiri sehingga mereka enggan untuk melakukan kerugian
yang tidak perlu.

g) Berpikir secara holistik. Kecenderungan individu untuk melihat
keterkaitan berbagai hal.

h) Kecenderungan untuk bertanya mengapa dan bagaimana jika untuk
mencari jawaban-jawaban yang mendasar

i) Menjadi pribadi mandiri. Kemampuan individu yang memilki
kemudahan untuk bekerja melawan konvensi dan tidak tergantung
dengan orang lain.127

127Zohar,Op.cit, hlm. 14
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Agus Nggermanto mempertegas pendapat dari zohar dan

marshall, mengungkapkan aspek dari kecerdasan spiritual sebagai

berikut

a) Kesadaran diri. Kemampuan diri dalam menyadari situasi,
konsekwensi dan reaksi yang ditimbulkan oleh diri.

b) Kemampuan untuk melakukan perubahan yang lebih baik. Ini akan
menuntut kita memikirkan secara jujur apa yang harus kita
tanggung demi perubahan itu dalam bentuk energi dan
pengorbanan.

c) Perenungan akan setiap perbuatan. Dengan ini akan membuat diri
kita lebih mengenali, menghargai sesuatu dan menjadikan motivasi
untuk lebih baik.

d) Kemampuan untuk menghancurkan rintangan. Kemampuan dan
motivasi diri yang kuat dalam menyelesaikan semua permasalahan
baik dari diri, lingkungan dan Tuhan

e) Kemampuan untuk menentukan langkah dan pemberian keputusan
dengan bijak. Kita perlu menyadari berbagai kemungkinan untuk
bergerak maju melalui berbagai kemungkinan sehingga
menemukan tuntutan praktis yang dibutuhkan dan putuskan
kelaykan setiap tuntutan tersebut.

f) Kualitas dalam hidup dan makna hidup. Menjalani hidup berarti
mengubah pikiran dan aktivitas sehari-hari menjadi ibadah terus
menerus, memunculkan kesucian alamiah yang ada dalam situasi
yang bermakna.

g) Menghormati pendapat atau pilihan orang lain. Kemampuan dalam
memberikan kesempatan orang lain berpendapat, menerima
perndapat orang lain dengan lapang dada, dan melaksanakan apa
yang telah disepakati walaupun itu pendapat orang lain.128

Kecerdasan Spiritual yang diungkapkan di atas merupakan

kecerdasan spiritual yang dikembangkan oleh Barat. Kecerdasan yang

dinyatakan oleh Zohar dan Marsal diatas ditolak oleh Islam

dikarenakan seseorang yang mempunyai kecerdasan spiritual tidaklah

memiliki tanda-tanda seperti itu, bahkan seseorang yang memiliki anti

spiritual bisa memiliki tanda-tanda seperti itu. Islam memiliki

128Agus Nggermanto, Quantum Quotient Kecerdasan, (Bandung: Nuansa, 2001)., hlm.
144-146
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konsepsi yang holistik dan integral untuk mendapatkan hakekat

spriritual di satu sisi, dan untuk mendapatkan kecerdasan spiritual di

sisi lain.

Spiritual dalam Islam adalah Islam itu sendiri, yang

mempersentasikan ajaran-ajaran yang bersifat holistik dan integral,

yang tidak hanya menyangkut dimensi lahir, tetapi juga menyangkut

dimensi batin, ia adalah kebenaran mutlak dan perwujudan kedekatan

kepada Allah, ia adalah keimanan, ia adalah ketaqwaan, ia adalah

ketawadhuan, ia adalah kecerdasan, ia adalah ikhlas, ia adalah ihsan,

ia adalah pengabdian dan penyembahan.129

Bila kita ingin membandingkan spiritual ala Barat dengan

spiritual ala Islam maka jauhlah panggang dari api, dikarenakan

spiritual Barat bervisi bumi, profan, sekular. Tetapi spiritual dalam

Islam yang bervisi langit, transenden, dan spiritual. Oleh karena itu,

dalam Islam untuk meningkatkan spiritual maka perlu untuk

meningkatkan pelaksanaan ajaran Islam itu sendiri.

Ary Ginanjar menyatakan bahwa setidaknya ada 7 spiritual core

value (nilai dasar ESQ) yang diambil dari Asmaul Husna yang harus

dijunjung tinggi sebagai bentuk pengabdian manusia kepada sifat

Allah yang terletak pada pusatorbit (God Spot) yaitu: jujur, tanggung

jawab, disiplin, kerjasama, adil, visioner, peduli.

129 Muhammad Muhyidin, ESQ Power For Better Life, (Jogjakarta: Tunas Publishing,
2006)., hlm. 384
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Menurut Toto Tasmara, pada hakikatnya orang yang cerdas

spiritualnya akan memiliki ciri-ciri:

a) Bertaqwa
b) Memiliki kualitas sabar
c) Jujur
d) Memiliki empati
e) Berjiwa besar.130

Berdasarkan pernyataan teori di atas, maka kecerdasan spiritual

dalam penelitian ini penulis mengambil indikator-indikator kecerdasan

spiritual yang yang dikemukakan oleh Tata Tasmara yang meliputi:

a) Bertaqwa

Taqwa berasal dari kata ”waqa” yang artinya menjaga

diri.131Takwa merupakan bentuk pelaksanaan dari iman dan amal

shaleh dalam hal memelihara hubungan dengan Tuhan.132 Makna

taqwa secara nyata dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok.

Pertama, tingkat terendah yaitu rasa takut terhadap hukuman Allah

SWT. Pada tingkat ini orang menjalankan ibadah kepada Allah

karena takut akan ancaman siksa neraka. Kedua, makna taqwa yang

lebih berkonteks sosial. Pada tingkat ini diartikan sebagai rasa takut

akan segala akibat buruk perbuatan. Orang yang bertaqwa dalam

kategori ini yaitu orang-orang yang selalu waspada, mampu

menghitung dan mempertimbangkan baik atau buruknya

130Toto Tasmara, Kecerdasan Ruhaniyah (Transcendent Intelligence). Membentuk
Kepribadian yang Bertanggung Jawab, Professional dan Berakhlak, (Jakarta: Gema Insani Press,
2001), hlm. 189-190

131Muhamad Wahyuni Nafis, Sembilan Jalan Cerdas Emosi dan Spiritual, (Jakarta:
Hikmah, 2006), hlm. 225

132Sulaimanal-Kumayi, Kearifan Spiritual dari Hamka Ke Aa Gym, (Semarang: Pustaka
Nuun, 2004), hlm. 98
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perbuatan. Ketiga, rasa takut akan kehilangan cinta Allah, rasa

dekat dengan Allah dan cinta kepada Allah. Orang yang bertaqwa

pada kategori ini selalu menaati perintah Allah dengan rasa

cinta.133Orang yang bertakwa harus bisa membuktikan rasa

tanggung jawabnya sebagai makhluk ciptaan Allah yaitu

melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-Nya

dengan semangat mengharap ridho Allah SWT.

b) Al-Shabr

Kata Al-Shabr dalam istilah bahasa Indonesia berarti sabar.

Sabar menurut bahasa adalah menahan. Jadi, sabar adalah menahan

diri dari rasa gelisah, cemas, marah, menahan lidah dari keluh kesah,

serta menahan anggota tubuh dari kekacauan.134 Sabar adalah

kemampuan untuk dapat menyelesaikan kekusutan hati dan

menyerah diri kepada Allah dengan penuh kepercayaan

menghilangkan segala keluhan dan berperang dalam hati sanubari

dengan segala kegelisahan.135

Jadi, yang dimaksud dengan sabar adalah menahan diri

dari rasa gelisah, cemas, marah, menahan lidah dan keluh kesah

serta menahan anggota tubuh dari kekacauan. Selain itu, sabar

merupakan sikap jiwa yang ditampilkan dalam penerimaan

sesuatu yang baik maupun buruk. Seseorang dikatakan sabar

133Nafis, Op.cit., hlm. 225
134 Ibnu al-Qoyyim al-Jauziyyah, Madarij al-Salikin bain Manazil Iyyak Na’bud wa Iyyak

Nasta’in, Terjemah Kathur Sukardi , (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998)., hlm. 203
135Ibid., hlm. 137
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tidak cukup dengan ucapan syukur dan menahan dengan prasaan

hati. Namun, seseorang dikatakan sabar harus diiringi dengan

melaksanakan shalat. Demikian halnya, seseorang muslim harus

menerima kesabaran baik berupa ujian, maupun kenikmatan.

Menurut Ibnu al-Qayyim al-jaiziyyah sabar dapat

dikatagorikan menjadi tiga kategori yakni, sebagai berikut:

(1). Sabar dalam menjalankan ibadah

Pada hakikatnya Allah menciptakan mahluk didunia ini untuk

beribadah kepada Allah. Hal ini sesuai dengan firman Allah:

         
“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan
supaya mereka mengabdi kepada-Ku” (Q.S Al-Dzariyat ayat
56).136

Sabar dalam menjalankan ibadah yaitu sabar dalam

melaksanakan kewajiban-kewajiban karena Allah. Jadi, sabar

dalam menjalankan ibadah dapat diaplikasikan dengan cara

menjalankan dan menjaga ketaatan secara terus menerus,

memeliharanya dengan keikhlasan, dan berdasarkan ilmu.

(2). Sabar dalam meninggalkan maksiat

Sabar dalam meninggalkan maksiat yaitu sabar dalam

menahan diri dari nafsu syahwat. Selain itu orang harus sabar bila

diganggu oleh seseorang dengan perbuatan ataupun perkataan yang

136Depertemen Agama RI, Loc.cit, hlm. 528
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menyakitkan.137Sabar juga dapat diaplikasikan dengan sikap

menghindari kedurhakaan dengan memperhatikan peringatan, tetap

teguh dalam keimanan dan mewaspadai perbuatan haram dan

menghindari kedurhakaan karena malu.138

Jadi, sabar dalam hal ini yaitu dengan meninggalkan dan

menjauhi kemaksiatan tersebut. Sehingga terwujud iman yang

kokoh.

(3). Sabar dalam menghadapi cobaan

Sabar dalam menghadapi cobaan yaitu memiliki ketabahan

dan daya yang sangat kuat dalam menerima beban, ujian dan

tantangan. Mereka yang sabar menerima cobaan adalah orang yang

menetapkan harapan untuk memperoleh ridho Allah. Dengan hati

yang lapang dan antusias ia merasakan penderitaan dengan

senyuman. Kepedihan hanyalah sebuah selingan dari sebuah

perjalanan. Karena itulah Allah memberikan kabar gembira bagi

orang-orang.

c) Siddiq

Siddiq mempunyai arti benar salah satu dimensi

kecerdasan spiritual terletak pada nilai kejujuran yang merupakan

mahkota kepribadian orang-orang yang mulia. Kejujuran adalah

komponen ruhani yang memantulkan berbagai sikap terpuji. Orang

137Imam Ghazali, Ringkasan Ihya„ Ulumuddin, Penerjemah Zaid Husein Al-Hamid
(Jakarta: Pustaka Amani, 1995), hlm. 256

138 Khairunnas, Loc.cit., hlm. 150
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yang jujur yakni orang yang berani menyatakan sikap secara

transparan, terbebas dari segala kepalsuan dan penipuan. Jujur

dalam hal ini ada tiga macam:

(1). Jujur pada diri sendiri

Jujur pada diri sendiri mempunyai arti kesungguhan yang

amat sangat untuk meningkatkan dan mengembangkan misi

terhadap bentuk keberadaannya. Orang yang jujur pada diri sendiri

akan menampakkan dirinya yang sejati, apa adanya, lurus, bersih

dan otentik. Orang yang jujur tidak hanya sekadar mengungkapkan

keberadaannya tetapi juga bertanggung jawab atas seluruh ucapan

dan perbuatannya.139

(2). Jujur terhadap orang lain

Jujur terhadap orang lain tidak hanya sekedar berkata dan

berbuat benar, namun berusaha memberikan manfaat yang sebesar

besarnya. Dalam hal ini orang yang jujur terhadap orang lain

memiliki sikap empati yang sangat kuat sehingga ia mampu

merasakan dan memahami orang lain.140

(3). Jujur terhadap Allah

Jujur terhadap Allah yaitu berbuat dan memberikan segala

galanya atau beribadah hanya untuk Allah. Hal ini sebagaimana di

dalam do’a iftitah seluruh umat Islam menyatakan ikrarnya yaitu

sesungguhnya shalat, pengorbanan hidup dan mati hanya diabdikan

139Toto, Loc.cit., hlm. 190
140Ibid, hlm. 190
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hanya kepada Allah. Orang yang jujur terhadap Allah mempunyai

keyakinan bahwa hidupnya tidaklah sendirian karenaAllah selalu

melihat dan menyertai dirinya.141

d) Memiliki empati

Empati adalah kemampuan seseorang untuk memahami

orang lain, merasakan rintihan dan mendengarkan debar

jantungnya.142 Dengan kata lain empati merupakan kemampuan

untuk memahami perfektif orang lain, menumbuhkan hubungan

saling percaya dan menyelaraskan diri dengan bermacam-macam

orang.

e). Berjiwa Besar

Berjiwa besar adalah keberanian untuk memaafkan dan

sekaligus melupakan kesalahan yang pernah dilakukan oleh orang

lain.143 Orang yang cerdas spiritualnya adalah orang yang mampu

memaafkan orang lain, karena menyadari bahwa sikap pemberian

maaf bukan saja bukti kesalehan melainkan salah satu bentuk

tanggung jawab hidupnya. Dengan memiliki sikap pemaaf akan

memudahkan dirinya beradaptasi dengan orang lain untuk

membangun kualitas moral yang lebih baik.

Sikap memaafkan dan berjiwa besar dapat memberikan

kekuatan tersendiri dalam menjalani kehidupan. Sikap memaafkan

membuat terbukanya cakrawala yang lebih luas dan tidak ada sekat-

141Ibid, hlm. 190
142Ibid., hlm. 34
143Ibid., hlm. 36
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sekat psikologis yang menghambat interaksi dengan orang lain.

Bahkan mendorong untuk bersama-sama melakukan perbaikan.

Dari sejumlah indikator diatas tidak semua bisa dijadikan sebagai

standar untuk usia anak. Namun setidaknya penulis dapat

mengambil beberapa sikap yang bisa dijadikan acuan standar cerdas

secara spiritual untuk anak diantaranya adalah mampu memaafkan

kesalahan orang lain, Melupakan kesalahan orang lain.

3). Tahap Perkembangan Spiritualitas Peserta Didik

Teori perkembangan spiritualitas banyak dijadikan acuan dalam

mempelajari perkembangan kehidupan spiritual atau agama manusia,

salah satu tokoh yang mengembangkan spiritual (kepercayaan).

Fowler menyebutkan keperecayaan adalah suatu yang universal, ciri

khas adanya kehidupan, atau tindakan yang dilakukan manusia, entah

mereka percaya adanya agama ataupun tidak percaya.144

Fowler mengemukakan dalam teorinya bahwa, perkembangan

spiritual dan keyakinan dapat berkembang dalam lingkup intelektual

dan emosional yang dicapai oleh seseorang. Adapun tahap

perkembangan spiritual itu sebagai berikut

a) Primal Faith, kecerdasan spiritual terjadi pada tahap usia 0 tahun

sampai 2 tahun, yang ditandai dengan rasa percaya dan setia anak

pada pengasuhnya. Kepercayaan ini tumbuh dari pengalaman relasi

144Dasmita, Loc-cit, hlm. 278
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mutual, yang berupa saling memberi dan menerima dengan cara

berinteraksi anak dengan pengasuhnya.

b) Intuitive Projective Faith, kecerdasan spiritual yang terjadi pada

anak usia 2 tahun sampai 7 tahun, pada masa ini kecerdasan

spiritual berupa peniruan, dengan cara merangsang, membentuk,

menyalurkan, dan mengarahkan perhatian spontan serta gambaran

intuitif dan proyektifnya pada Tuhan.

c) Mythic-literal Faith, kecerdasan spiritual yang dimulai saat anak

berumur 7 tahun sampai 11 tahun.  Pada tahap ini anak mulai

berkembang secara kognitif, anak mulai mengambil makna dari

tradisi masyarakatnya.Sehingga anak memperhatikan gambaran

tuhan seperti seorang pribadi, orang tua, penguasa, yang bertindak

dengan sikap konsekuen.

d) Synthetic-Conventional Faith, hal ini terjadi ketika anak berusia 12

tahun sampai dengan akhir remaja atau awal dewasa. Kepercayaan

anak pada masa ini ditandai dengan kesadaran simbolisme dan

memiliki banyak tentang kebenaran. Sehingga anak mulai kritis

terhadap ajaran keagamaan.

e) Individuative-Reflective Faith, terjadai pada anak berusia 19 tahun

atau pada masa dewasa awal. Pada tahap ini kecerdasan anak telah

memunculkan sentesis kepercayaan dan tanggung jawab individual

terhadap kepercayaan.
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f) Conjunctive Faith (Paradoxical-Consulidation Faith), yang

dimulai pada umur 30 tahun sampai pada masa dewasa akhir. Pada

masa ini kecerdasan ditandai dengan terintgrasi dengan simbol-

simbol, ritual-ritual, dan keyakinan agama. Pada saat ini juga lebih

terbuka terhadap pandangan-pandangan yang paradoks dan

bertantangan yang berasa dari kesadaran akan keterbatasan dan

pembatasan seseorang.

g) Universalizing Faith, ini berkembang pada usia lanjut yang

ditandai dengan munculnya sistem kepercayaan transendental

untuk mencapai kepercayaan terhadap tuhan serta adanya

disentrasasi diri dan pengosongan diri.

Dari pendapat yang dikemukakan Fowler di atas, kecerdasan

spiritual peserta didik berkembang pada tahap peserta didik  berumur

7-11 tahun dan 12 sampai dengan akhir masa remaja. Penulis

mengambil pendapat ini dikarenakan pada masa ini peserta didik

sudah mengembangkan kognitifnya dengan cara sistematis dari tradisi

masyarakatnya dengan cara kesadaran simbolisme. Oleh karena itu,

pada masa ini kecerdasan spiritual dipengaruhi oleh lingkungan

sekitar peserta didik  itu berada.

4) Kecerdasan Spiritual Perspektif Psikologi Islam

Dalam Islam kecerdasan spiritual termasuk kecerdasan qolbu,

qolbu adalah hati nurani yang menerima limpahan cahaya kebenaran

ilahiyah, yaitu ruh (ruhaniyah). Spiritualitas itu sendiri berasal dari
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kata “ruhaniyah” yang berasal dari bahasa ruh.145Berbeda apa yang

dikemukan oleh Mujib dan Mudzakir bahwa kecerdasan spiritual

adalah kecerdasan qolbu yang berhubungan dengan kualitas batin

seseorang. Kecerdasan ini mengarah kepada perbuatan manusiawi,

sehingga dapat mencapai nilai-nilai luhur yang mungkin belum

tersentuh oleh pikiran manusia.146

Menurut Ary Ginanjar Agustian dalam bukunya yang berjudul

Emotional Spiritual Quotient Suara hati yang terletak pada God Spot

yang menjadi landasan kacerdasan spiritual (SQ). Suara hati adalah

suara yang cocok dengan sifat-sifat Tuhan (Allah) yang terdapat

dalam Asmaul Husna seperti Maha Penolong, Maha Pengasih dan

Penyayang, Maha Melindungi. Berikut sebuah contoh yang

menunjukan bahwa salah satu sifat Allah ditiupkan dalam hati

manusia.147 Mengenai kecerdasan spiritual disandarkan dengan hati,

ruh dan qolb dijelaskan dalam firman Allah swt:

...             
            

“Katakanlah: "Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang
Dia kehendaki dan menunjuki orang-orang yang bertaubat
kepada-Nya",(27). (yaitu) orang-orang yang beriman dan hati
mereka manjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah,

145Saifudin Aman, Tren Spiritualitas Millenium Ketiga, (Tangerang Banten: Ruhama,
2013)., hlm. 22

146 Abdul Mujib & Jusuf Mudzakir, Nuansa-nuansa Psikologi Islam, (Jakarta: Rajawali
Press, 2001)., hlm. 329

147Ary Ginanjar Agustian, Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi dan Spiritual.
The ESQ Way (Jakarta: Agra Publishing, 2001)., hlm. 165
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hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram (Q.S
Ar-Ar’d ayat 27-28).”148

Qalbu harus berani bertanggungjawab untuk menampilkan

wajahnya yang suci dan selalu berupaya untuk berpihak kepada Allah,

menghidupkan getaran jiwa melalui kesadaran yang hakiki. Kesadaran

ini pula yang dituntut dari proses zikir, karena zikir yang

menghasilkan getaran jiwa, getaran kesadaran, “Aku dihadapan

Tuhanku,” dapat menjadikan seseorang mencapai puncak

keimanan.149 Dengan demikian dengan berzikir kita akan menjadi

tenang dan memiliki harapan atas apa yang Allah janjikan.

Kesadaranatau dzikrullah sebagai salah satu pintu hati,

merupakan cahaya yang memberikan jalan terang, membuka kasyaf‘

tabir’ antara manusia dan Allah. Orang yang sadar atau melakukan

dzikrullah tersebut membuat tipu muslihat setan tidak berdaya,

sebagaimana firman Allah sebagai berikut

               
“Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa bila mereka
ditimpa was-was dari syaitan, mereka ingat kepada Allah,
Maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-
kesalahannya.(Q.S. Al-A’raf ayat 201).150

Sadar ataupun tidak bahwa kunci kecerdasan spiritual (SQ)

mengambil tempat seputar jiwa, hati yang merupakan wilayah spirit

148 Depertemen Agama RI, Loc.cit., hlm. 252
149Toto Tasmara, Kecerdasan Ruhaniyah: Transendental Intelligence, (Jakarta: Gema

Insani Press, 2001), hlm. 54
150 Depertemen Agama RI, Op.cit., hlm. 188
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yang karenanya dikenal dengan The Souls Intelligence, kecerdasan

hati yang menjadi hakikat sejati kecerdasan spiritual. Manusia sejak

lahir telah memiliki jiwa spiritual atau naluri keagamaan untuk

mengenal Tuhan. Fitrah manusia yang dibawa sejak lahir ini berupa

fitrah ketauhidan. Sebagaimana firman Allah dalam QS.Al-A’raaf

ayat 172:

                  
              

“Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan
anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil
kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah
aku ini Tuhanmu?" mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuban
kami), Kami menjadi saksi". (kami lakukan yang demikian itu)
agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya
Kami (Bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap
ini (keesaan Tuhan)" (Q.S. Al-A’raaf ayat : 172).151

Ayat di atas dapat dijelaskan bahwa manusia mempunyai

kecenderungan dekat dengan Tuhan. Manusia sadarkan kehadiran

Tuhan jauh didasar hati sanubari mereka. Adapun segala keraguan dan

keingkaran kepada Tuhan sesungguhnya muncul ketika manusia

menyimpang dari jati diri mereka sendiri.

Menurut pandangan Islam, konsepsi tentang manusia yang

dirumuskan dalam Al-Quran terdiri dari materi (jasad) dan immateri

(ruh, jiwa, akal dan qalb) dalam bentuk berbeda manusia dalam

penciptaannya memiliki struktur nafsani yang terdiri dari tiga

151Ibid, hlm. 173
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komponen yakni qalb, akal, dan nafsu.152 Qalbu menjadi penguasa di

dalam kerajaan batin manusia, untuk itu kalbu dituntut mampu

mengendalikan syahwat dan ghadhab yang memiliki sifat negatif

menjadi sifat yang positif. Qalbu mampu mengantarkan manusia pada

tingkatan intuitif, moralitas, spiritualitas, keagamaan atau ke-

Tuhanan. Manusia dengan potensi kalbunya mampu menerima dan

membenarkan wahyu ilham dan firasat dari Allah. Untuk lebih

jelasnya dapat dilihat dari firman Allah swt.

                
           

“Maka Apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu
mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat
memahami atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka
dapat mendengar? karena Sesungguhnya bukanlah mata itu
yang buta, tetapi yang buta, ialah hati yang di dalam dada.
(Q.S. Al-Hajj ayat 46).153

Ayat tersebut di atas menunjukkan kecerdasan qalb, juga

menunjukkan adanya potensi qalbiyah yang mampu melihat yang tidak

dapat dilihat oleh mata, sebab di dalamnya terdapat mata bathin. Mata

bathin ini mampu menembus dunia moral, spiritual dan agama yang

memuat rahasia dan kejadian alam semesta.

Suara hati manusia adalah kunci spiritual dalam Islam, ia adalah

pancaran sifat-sifat Ilahi. Misalnya, keinginan diperlakukan adil, hidup

152Yusuf Mudzakir, Nuansa-Nuansa & Psikologi Islami, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2001), hlm. 325

153Depertemen Agama RI, Op.cit., hlm. 337
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sejahtera, ingin mengasihi dan dikasihi adalah sifat-sifat Allah. Al

Qur’an menyebutkan ada 99 sifat-sifat Allah yang dikenal dengan

Asmaul Husna. Ary Ginanjar menyederhanakan sifat-sifat ini atau

menjadi 7 nilai dasar dalam mengasah kecerdasan spiritual yaitu Jujur,

tanggung jawab, disiplin, kerjasama, adil, visioner, peduli.154

Beberapa peneliti menyebutkan bahwa suara hati bersumber dari

perasaan terdalam manusia dan pusat manusia berada. Suara hati

bersumber dari kekuatan yang paling kuat dari diri manusia, yaitu hati.

Hati menjadi elemen penting dalam kecerdasan spiritual, bahkan pekik

kecerdasan spiritual justru terletak pada suara hati nurani. Kebenaran

sejati, sebenarnya lebih terletak pada suara hati nurani yang menjadi

pekik sejati SQ, karenanya SQ menyingkap kebenaran sejati yang lebih

seiring tersembunyi ditengah hidup yang serba palsu.155

Oleh karena itu kecerdasan spiritual menyelami semua itu

sebagai mata hati, karena mata hati dapat menyingkap kebenaran hakiki

yang tak tampak oleh mata. Sebagaimana firman Allah

             
 

“Kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya
roh (ciptaan)-Nya dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran,
penglihatan dan hati; (tetapi) kamu sedikit sekali bersyukur”

154Ary Ginanjar Agustian, Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi dan
Spiritual.Op.cit., hlm. 72

155Sukidi, Rahasia Sukses Hidup Bahagia, Kecerdasan Spiritual, Mengapa SQ Lebih
Penting Daripada IQ & SQ, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum, 2002), hlm. 26
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(Q.S. As-Sajdah ayat: 9).156

Ayat diatas menjelaskan bahwa pada hakikatnya manusia sudah

dibekali ruh ketuhanan, ditiupkan ruh ketika masih dalam kandungan.

Kemudian ruh itu mengakui adanya Allah dan berjanji akan mengabdi

kepada-Nya. Selanjutnya disempurnakan bentuk tubuhnya, diberikan

pendengaran, pengelihatan dan hati (perasaan).

Berdasarkan dari berbagai pernyataan di atas kecerdasan

spiritual bila dilihat dari sudut pandangan Islam menghubungkan

potensi dalaman yang afektif yakni jiwa, hati dan roh dengan aktiviti

kognitif

5) Kecerdasan Spiritual Perspektif Psikologi Barat

Dalam kontek psikologi modern, kecerdasan spiritual muncul

pada akhir abat ke-19, yang mana bidang psikologi modern tersebut

sangatlah dipengaruhi oleh konsep kecerdasan yang dimiliki manusia.

Diantara teori awal kecerdasan manusia dipelopori oleh Prancis Galton

tentang teori kecerdasan manusia terhadap fungsi operasi mental yang

tidak mampu mencapai domain afektif manusia.

Kemunculan kecerdasan spiritual dari Barat dianggap dapat

memberikan penyelesaian dalam menjawab persoalan kewujudan dan

kehidupan manusia. Menurut konsep Barat kecerdasan spiritual adalah

adalah  aplikasi pragmatik potensi spiritual individu dalam memahami

makna kehidupan dan juga dalam penyelesaian masalah kehidupan.

156 Depertemen Agama RI, Loc.cit., hlm. 415
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Tokoh kecerdasan spiritual Barat Zohar dan Marshall telah

menjadi adalah pendorong dalam memperkenalkan lagi konstruk

kecerdasan spiritual dalam bidang psikologi modern. Semenjak itu,

berbagai teori, konsepsi dan sarana telah dikemukakan oleh sarjana

Barat dan juga Timur untuk menggabungkan konsep kerohanian

(spirituality) dengan kecerdasan (intelligence) bagi mengesahkan

konstruk ini sebagai kecerdasan manusia.157

Menurut Gardner kecerdasan spiritual boleh dianggap sebagai

konstruk yang baru dan masih berada ditahap awal perkembangannya.

Definisi dan dimensi kecerdasan spiritual telah menjadi perdebatan dan

dibahaskan dalam wacana intelektual di Barat dari segi konsepsi dan

asas epistemologi kecerdasan arus perdana sejak dari awal

pengenalannya.158 Namun, konsep kecerdasan spiritual di Barat adalah

sesuai untuk memenuhi keperluan paham dan ideologi mereka yang

sebahagian besarnya berfahaman sekular dan juga teorinya dibina

berdasarkan perspektif Judeo-Christian.

Spiritualitas tokoh-tokoh Barat modern dewasa ini

mendefinisikan spiritual adalah ’sesuatu yang menghidupkan’;

semangat. Dalam hal istilah spiritual bagi ‘SQ’, Zohar mengutip

definisi dari Webster’s Dictionary, ’spirit as the animating or vital

principle; that gives life to the physical organism in contrast to its

material elements; the breath of life’. Bagi Zohar spiritualitas tidak

157 Zohar & Marshall, SQ Spiritual Intelence...Loc.cit., hlm. 38
158Gardner, Acase Against Spiritual Intelligence. The International Journal forthe

Psychology of Religion,10, 2000, hlm. 27-34
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harus dikaitkan dengan kedekatan seseorang dengan Aspek Ketuhanan,

sebab menurutnya seorang humanis ataupun atheis pun dapat memiliki

spiritualitas tinggi.

Berdasarkan dari berbagai pernyataan di atas kecerdasan

spiritual yang dimaksud oleh para tokoh-tokoh Barat belum

menjangkau aspek ketuhanan, pembahsan mereka hanya sebatas tataran

biologi atau psikologi semata, tidak bersifat transendentan, yang

mengakibatkan masih merasakan kebuntuan dari sebuah persoalan yang

dihadapi manusia.

c. Kecerdasan Emosional

1). Pengertian Kecerdasan Emosional

Kecerdasan emosional bila diambil dari kata emosi yang

mempunyai arti dorongan untuk bertindak, rencana seketika untuk

mengatasi masalah yang telah ditanamkan secara berangsur-angsur

oleh evolusi.159 Oleh karena itu setiap emosi memainkan peran yang

khas sebagaimana diungkapkan oleh ciri-ciri biologis mereka.

Mayer dan Salovey (dalam buku Makmun Mubayidh)

mendefinisikan bahwa: “Kecerdasan emosional sebagai suatu

kecerdasan sosial yang berkaitan dengan kemampuan individu dalam

memantau baik emosi dirinya maupun emosi orang lain, dan juga

kemampuannya dalam membedakan emosi dirinya dengan emosi

orang lain, dimana kemampuan ini digunakan untuk mengarahkan

159Nurul Zuriyah, Pendidikan Moral dan Budi Pekerti dalam Perspektif
Perubahan,(Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 37
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pola pikir dan perilakunya”.160 Menurut Shapiro mengartikan

kecerdasan emosional sebagai himpunan suatu fungsi jiwa yang

melibatkan kemampuan memantau intensitas perasaan atau emosi,

baik pada diri sendiri maupun pada orang lain. Individu memiliki

kecerdasan emosional tinggi memiliki keyakinan tentang dirinya

sendiri, penuh antusias, pandai memilah semuanya dan menggunakan

informasi sehingga dapat membimbing pikiran dan tindakan.161

Sejalan dengan pengertian di atas Robert dan Cooper (dalam

Ary Ginanjar Agustian) mengungkapkan bahwa kecerdasan emosi

adalah kemampuan merasakan, memahami dan secara efektif

menerapkan daya dan kepekaan emosi sebagai sumber energi, emosi,

koneksi, dan pengaruh yang manusiawi.162

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, bahwa yang dimaksud

kecerdasan emosi adalah kemampuan merasakan dan memahami

secara lebih efektif terhadap daya kepekaan emosi yang mencakup

kemampuan memotivasi diri sendiri atau orang lain, pengendalian diri,

mampu memahami perasaan orang lain dengan efektif, dan mampu

mengelola emosi yang dapat digunakan untuk membimbing pikiran

untuk mengambil keputusan yang terbaik.

160Makmun Mubayidh, Kecerdasan dan Kesehatan Emosi Anak, Diterjemahkan Oleh
Muhammad Muchson, (Jakarta: PT Al-Kautsar, 2006),. hlm. 15

161Shapiro, E. L., Mengajarkan Emotional Intellegence pada Anak, (Jakarta: Gramedia
Pustaka Utama, 2001)., hlm. 5

162Ary Ginanjar Agustian, Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi dan Spritual
Berdasarkan 6 Rukun Iman dan 5 Rukun Islam, (Jakarta: Arga Wijaya, 2001)., hlm. 44
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Dengan demikian kecerdasan emosional merupakan kemampuan

emosi yang meliputi kemampuan untuk mengendalikan diri, memiliki

daya tahan ketika menghadapi suatu masalah, mampu mengendalikan

simpul, memotivasi diri, mampu mengatur suasana hati, kemampuan

berempati, dan membina hubungan dengan orang lain. Kecerdasan

emosional dapat menempatkan emosi seseorang pada porsi yang tepat,

memilah kepuasan dan mengatur suasana hati. Koordinasi suasana

hati adalah inti dari hubungan sosial yang baik.

Apabila seseorang pandai menyesuaikan diri dengan

suasana hati individu yang lain atau dapat berempati, orang tersebut

akan memiliki tingkat emosionalitas yang baik dan akan lebih mudah

menyesuaikan diri dalam pergaulan sosial serta lingkungannya.

Artinya emosi dapat membuat seseorang lebih hidup dan sukses dalam

kehidupannya jika seseorang tadi mampu membina, mengasah bahkan

senantiasa memupuk emosi positif pada dirinya. Namun, emosi juga

bisa menjadi sebuah lubang basar yang siap melemparkan seseorang

kedalam lubang kegagalan dan kesengsaraan jika ia tidak bisa

mengendalikannya.

2). Karakteristik Kecerdasan Emosional

Para ahli psikologi sampai sekarang belum menemukan alat

ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kecerdasan emosional

seseorang. Walaupun demikian, setidaknya ada beberapa ciri-ciri yang

mengindikasi seseorang memiliki kecerdasan emosional. Goleman
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misalnya menyatakan bahwa secara umum ciri-ciri seseorang

memiliki kecerdasan emosi adalah mampu memotivasi diri sendiri,

bertahan menghadapi frustasi, mengendalikan dorongan hati dan tidak

melebih-lebihkan kesenangan, mengatur suasana hati dan menjaga

agar beban stres tidak melumpuhkan kemampuan berpikir serta

berempati dan berdoa.163 Lebih lanjut Goleman merinci lagi aspek-

aspek kecerdasan emosi secara khusus sebagai berikut

a) Mengenali emosional diri, yaitu kemampuan individu yang
berfungsi untuk memantau perasaan dari waktu ke waktu,
mencermati perasaan yang muncul. Ketidakmampuan untuk
mencermati perasaan yang sesungguhnya menandakan bahwa
orang berada dalam kekuasaan emosi. Kemampuan mengenali diri
sendiri meliputi kesadaran diri.

b) Mengelola emosional, yaitu kemampuan untuk menghibur diri
sendiri, melepas kecemasan, kemurungan atau ketersinggungan dan
akibatakibat yang timbul karena kegagalan ketrampilan emosi
dasar. Orang yang buruk kemampuan dalam ketrampilan ini akan
terus menerus bernaung melawan perasaan murung, sementara
mereka yang pintar akan dapat bangkit kembali jauh lebih cepat.
Kemampuan mengelola emosi meliputi kemampuan penguasaan
diri dan kemampuan menenangkan kembali.

c) Memotivasi diri sendiri, yaitu kemampuan untuk mengatur emosi
merupakan alat untuk mencapai tujuan dan sangat penting untuk
memotivasi dan menguasai diri. Orang yang memiliki keterampilan
ini cenderung jauh lebih produktif dan efektif dalam upaya apapun
yang dikerjakannya. Kemampuan ini didasari oleh kemampuan
mengendalikan emosi, yaitu menahan diri terhadap kepuasan dan
mengendalikan dorongan hati. Kemampuan ini meliputi:
pengendalian dorongan hati, kekuatan berpikir positif dan optimis.

d) Mengenali emosi orang lain, kemampuan ini disebut empati, yaitu
kemampuan yang bergantung pada kesadaran diri emosional,
kemampuan ini merupakan ketrampilan dasar dalam bersosial.
Orang empatik lebih mampu menangkap sinyal-sinyal sosial
tersembunyi yang mengisyaratkan apa yang dibutuhkan orang atau
dikehendaki orang lain.

163Daneal Goleman, Emotional Intellegence, Terjemahkan Oleh  T. Hermaya, (Jakarta:
PT. Gramedia Utama, 2009)., hlm. 45
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e) Membina hubungan. Seni membina hubungan sosial merupakan
keterampilan mengelola emosi orang lain, meliputi ketrampilan
sosial yang menunjang popularitas, kepemimpinan, dan
keberhasilan hubungan antar pribadi.164

Sedikit berbeda dengan pendapat Goleman, menurut

Tridhonanto aspek kecerdasan emosi adalah

a) Kecakapan pribadi, yakni kemampuan mengelola diri sendiri.

b) Kecakapan sosial, yakni kemampuan menangani suatu hubungan.

c) Keterampilan sosial, yakni kemampuan menggugah tanggapan

yang dikehendaki orang lain.165

Dengan memperhatikan pendapat Goleman dan Tridhonanto di

atas tentang pengertian kecerdasan emosional bila diarahkan dalam

kecakapan sosial menurut Tridhonanto juga terdapat aspek kecerdasan

emosi yang dikemukakan oleh Goleman yaitu mengenali emosi orang

lain,sedangkan ketrampilan sosial menurut Al Tridhonanto terdapat

aspek kecerdasan emosi menurut Goleman yaitu membina hubungan.

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini menggunakan

indikator-indikator dalam kecerdasan emosi yang meliputi: mengenali

emosi diri, mengelola emosional, memotivasi diri sendiri dan orang

lain, mengenali emosi orang lain, dan membina hubungan dengan

orang lain.

a) Mengenali Emosi Diri

Menurut Daneal Golemen ada tiga kemampuan yang

164Ibid, hlm. 58
165Tridhonanto dan Beranda Agency, Melejitkan Kecerdasan Emosi (EQ) Buah Hati:

Panduan Bagi Orang Tua untuk Melejitkan EQ (Kecerdasan Emosional) Anak yang Sangat
Menentukan Masa Depan Anak, (Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2009)., hlm. 5
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merupakan ciri-ciri mengenali emosi diri sendiri (kesadaran diri),

yaitu; (1) Kesadaran emosi, yaitu mengenali emosi diri dan

mengetahui pengaruh emosi itu terhadap kinerjanya, (2)

Penilaian dirisecara teliti, yaitu mengetahui kelebihan dan

kekurangan diri dan mampu belajar dari pengalaman, (3) Percaya

diri, yaitu keberanian yang dating dari keyakinan diri terhadap

harga diri dan kemampuan sendiri.166

Yusuf Menyatakan ada beberapa indicator perilaku yang

menggambarkan kemampuan mengenali emosi diri, antara lain; (1)

Mengenal dan merasakan emosi sendiri, (2) Memahami penyebab

perasaan yang timbul, (3) Mengenal pengaruh perasaan terhadap

tindakann (perilaku).167

Berdasarkan pernyataan di atas disimpulkan karektristik

mengenal emosi diri dalam penelitian ini meliputi: kesadaran

emosi, penilaian diri secara teliti, dan percaya diri.

b) Kemampuan Mengelola Emosi Diri

Kemampuan mengelola emosi meliputi kecakapan untuk

tetap tenang, menghilangkan kegelisahan, kesedihan atau sesuatu

yang menjengkelkan. Seseorang yang memiliki kecerdasan

emosional tidak akan larut dalam perasaannya. Ketika kebahagiaan

menjelang, tidak diungkapkan dengan berlebihan dan ketika

kesedihan menghampirinya, dia tidak akan membiarkan

166Goleman, Loc.cit., hlm. 65
167Syamsu Yusuf LN, Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja, (Bandung: PT Remaja

Rosdakarya, 2011), hlm. 114
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kesedihannya merongrong hari-harinya sehingga hidupnya tidak

terkendali. kemampuan mengelola emosi diri meliputi: (1) Bersikap

toleran terhadap frustasi dan mampu mengelola amarah secara

lebih baik, (2) Lebih mampu mengungkapkan amarah dengan tepat

tanpa berkelahi, (3) Dapat mengendalikan perilaku agresif yang

merusak diri sendiri dan orang lain, (4) Memiliki kemampuan

untuk mengatasi ketegangan jiwa (stress), (5) Dapat mengurangi

perasaan kesepian dan cermat dalam pergaulan.168

Berdasarkan teori di atas penulis menggunkan indikator

kemampuan mengelola emosi diri meliputi: mempu mengelola

amarah, mampu mengatasi stress, dapat mengurangi perasaan

kesepian dan cemas, dan mengendalikan perilaku agresif.

c) Memotivasi Diri Sendiri dan Orang Lain

Memotivasi diri berarti menggunakan hasrat yang paling

dalam untuk menuntut diri menuju sasaran, mengambil inisiatif dan

untuk bertahan menghadapi kegagalan. Menggunakan hasrat kita

yang paling dalam untuk menggerakan dan menuntun kita menuju

sasaran, membantu kita mengambil inisiatif dan bertindak sangat

efektif dan untuk bertahan menghadapi kegagalan dan frustasi.

Dalam penelitian ini karakteristik kemampuan memotivasi

diri sendiri dan orang lain mengambil dari pendapat Golmen yang

meliputi; (1) Dorongan berprestasi, yaitu dorongan untuk menjadi

168Ibid., hlm. 114
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lebih baik atau memenuhi standar keberhasilan, (2) Komitmen,

yaitu menyelaraskan diri dengan sasaran kelompok/lembaga, (3)

Inisiatif, yaitu kesiapan untuk memanfaatkan kesempatan, (4)

Optimis, yaitu kegigihan dalam memperjuangkan sasaran meskipun

ada halangan dan kegagalan.169

Berdasarkan pernyataan pernyataan di atas indikator

memotivasi diri sendiri dan orang lain penulis gunakan dalam

penelitian ini adalah: komitmen, inisiatif, dan optimis

d) Mengenali Emosi Orang Lain

Empati dalam kamus psikologi berarti sebuah pemahaman

dan kesadaran kognitif terhadap emosi-emosi dan perasaan-

perasaan orang lain. Empati adalah suatu suasana sikap psikologis

pribadi yang berusaha untuk menempatkan diri pada suasana

psikologis orang lain. Empati mencerminkan kesediaan untuk

menempatkan diri dalam posisi orang lain.170 Dengan berempati

orang mampu menyelami dan memahami perasaan orang lain meski

bukan berarti menyetujui.171 Dengan memiliki sikap ini pula

seseorang akan lebih memperhatikan orang lain dan menekan

egoisme pribadi.

Empati bukanlah bawaan, tetapi dikembangkan melalui

pendidikan dan pengalaman hidup (proses belajar sosial), melalui

169Goleman., Op.cit., hlm. 43
170Saleh Muwafiq, Membangun Karakter dengan Hati Nurani, (Jakarta: Erlangga, 2012).,

hlm. 225
171Nurul Zuriyah, Pendidikan Moral dan Budi Pekerti dalam Perspektif Perubahan,

(Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 37
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proses yang panjang yang dibangun dalam kehidupan keluarga,

guru, teman-teman termasuk juga pengalaman hidup yang

menyertai proses perkembangan diri kita melalui belajar sosial

(social learning) dalam lingkungan dimana kita hidup, bermain

bersama dan berinteraksi bersama172

Empati atau kesediaan untuk memahami perasaan orang lain

memang sangat tipis batasnya dengan kepedulian dan kepekaan

atas apa yang terjadi pada orang lain. Karena hal ini bersumber dari

asal yang sama yaitu semangat untuk menempatkan diri kita pada

orang lain yang tidak semata hanya berpikir mengenai dirinya

sendiri. Kesediaan memahami orang lain murni adalah pekerjaan

hati yang tidak semata rasionalitas. Empati membutuhkan

pemahaman yang dalam atas apa yang dialami orang lain. Sekedar

mengetahui adalah aktivitas rasional yang hanya mengandalkan

pada kemampuan otak dan panca indra dalam merespon sebuah

peristiwa, sementara memahami membutuhkan kehadiran dan

sentuhan hati dalam usaha kita mengetahui sesuatu itu.173

Berdasarkan dari berbagai pernyataan di atas, mengenali

emosi orang lain dalam penelitian ini meliputi: mampu menerima

sudut pandang orang lain, memiliki kepekaan terhadap perasaan

orang lain, dan mampu mendengarkan orang lain.

e) Membina Hubungan dengan Orang Lain

172Goleman., Op.cit., hlm. 225
173Ibid., hlm. 227
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Ketrampilan sosial adalah kemampuan untuk menangani emosi

dengan baik ketika berhubungan dengan orang lain dan dengan

cermat membaca situasi dalam jaringan sosial, berinteraksi dengan

lancar, menggunakan keterampilan ini untuk mempengaruhi serta

memimpin, bermusyawarah dan menjelaskan perselisihan serta untuk

bekerjasama dalam Tim.174

Dalam penelitian ini orang yang dikatakan memiliki kemampuan

membina hubungan dengan orang lain memiliki indikator perilaku

sebagai berikut; (1) Memiliki pemahaman dan kemampuan untuk

menganalisis hubungan dengan orang lain, (2) Memiliki kemampuan

berkomunikasi dengan baik dengan orang lain, (3) Memiliki sikap

bersahabat atau mudah bergaul dengan orang lain, (4)

Memperhatikan kepentingan sosial (senang menolong orang lain)

dan dapat hidup selaras dengan kelompok, (5) Bersikap senang

berbagi rasa dan bekerja sama.175

Berdasarkan pendapat ahli di atas indikator membina hubungan

dengan orang lain yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

mampu berkomunikasi dengan baik dengan orang lain, memiliki

sikap setia kawan dan mudah bergaul dengan orang lain, senang

menolong orang lain, senang berbagi rasa dan bekerjasama.

174Ibid., hlm. 514
175Ibid., hlm. 514
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3). Kecerdasan Emosional dalam Islam

Kecerdasan emosional tidak hanya dikaji dalam ilmu psikologi

namun dalam Islam juga membahasa tentang pentingnya kecerdasan

emosional. Oleh karena itu, kecerdasan emosional merupakan

kemampuan yang dapat dipelajari dan dikembangkan oleh siapapun,

oleh sebab itu, dalam pandangan Al Qur’an, ditemui metode

pendidikan yang diangkat dalam bentuk keteladanan. Al Qur’an

menunjuk keteladanan pribadi Rasulullah SAW, seperti firman-Nya:

               
  

“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan
yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat)
Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut
Allah”. (Al-Ahzab: 21).176

Ayat di atas menjelaskan bahwa Rasulullah diutus untuk

kaumnya sendiri, dan Rasulullah mempunyai rasa empati yang tinggi.

Sehingga Rasulullah mempunyai rasa belas kasihan dan penyayang,

rasa belas kasian dan penyayang inilah sebagai petanda bahwa

Rasulullah mempunyai kecerdasan emosional. Hal ini pula dipertegas

oleh Rif’at Syauqi Nawawi menyatakan dalam Islam, tidak ada lagi

contoh ideal mengenai sifat-sifat yang penuh perhatian kepada orang

lain, selain Rasulullah, yang secara terang-terangan dijadikan Allah

176Depertemen Agama RI, Loc-cit, hlm. 420
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untuk contoh keteladanan bagi umatnya, termasuk dalam membangun

dan meneladani kecerdasan emosional.177

Emosi mencakup segala gejolak dan gelora perasaan beserta

segala perubahan fisiologis badani yang menyertainya. Emosi itu

dapat positif, seperti cinta, kegembiraan, pengharapan, keberanian,

dan dapat negatif, seperti keengganan, kesedihan, keputusasaan,

ketakutan, kemarahan. Juga dapat netral, seperti kecondongan,

keinginan, dambaan.178 Jadi salah besar jika ada seseorang

menafsirkan bahwa emosi hanya sesuatu yang negatif saja, padahal

emosi itu juga ada yang bersifat positif. Pernyataan ini sesuai dengan

apa yang dikemukakan oleh Najati, yaitu; emosi terdiri atas emosi

cinta, takut, marah, benci, dengki, cemburu, dan malu. Emosi cinta

terbagi menjadi 7 macam cinta yaitu cinta kepada Allah, Rasulullah

saw, sesama manusia, semua makhluk Allah, anak-anak, lawan jenis

dan harta benda.179

Rasulullah telah mengajarkan bagaimana melaksanakan emosi

dengan baik, yakni dengan menggunakan ukuran sejauh mana

seseorang dapat mengendalikan emosinya dengan baik dan

mengarahkannya kepada konstruktif, maka seseorang tersebut dapat

dikatakan memiliki kecerdasan emosional yang tinggi. Allah sendiri

memuji kecerdasan emosional Nabi dalam sebuah firmannya:

177Rif’at Syauqi Nawawi, Kepribadian Qur’ani, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 112
178Agus Efendi, Revolusi Kecerdasan Abad 21, Kritik MI, EI, SQ, AQ, & Successful

Intelegence Atas IQ, hlm. 176
179Muhammad Utsman Najati, Belajar EQ dan SQ dari Sunnah Nabi, Terj. Irfan Salim,

(Jakarta: Hikmah, 2005), hlm. xii
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               ...
“Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang
bersama dengan Dia adalah keras terhadap orang-orang kafir,
tetapi berkasih sayang sesama mereka” (QS. Al-Fath: 29). 180

Berdasarkan definisi diatas, kecerdasan emosional dalam

pandangan Islam adalah kemampuan seseorang untuk mengenali

perasaan diri sendiri dan orang lain, kemampuan memotivasi diri

sendiri, kemampuan mengelola emosi dengan baik pada diri sendiri

maupun ketika berinteraksi dengan orang lain, serta mampu

membangun dan membina hubungan baik dengan orang lain.Atas

dasar itulah penelitian ini mengambil indikator kecerdasan emosional

sebagai berikut: mengenali emosi diri, mengelola emosional,

memotivasi diri sendiri dan orang lain, mengenali emosi orang lain,

dan membina hubungan dengan orang lain.

Pada dasarnya sifat emosi tidak ada yang positif atau negatif,

melainkan tergantung bagaimana seseorang dapat mengelola emosi

dengan baik, ketika seseorang mampu mengendalikan emosinya maka

dalam dirinyaakan tumbuh sikap optimis sehingga akan termotivasi

melakukan hal-halyang positif pula. Dalam hal ini berarti emosional

itu perlu dikendalikan, mengenai bagaimana mengendalikan

emosional Allah menjelaskannya dalam Al-qur’an berikut

180Ibid.,hlm. 515
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“(kami jelaskan yang demikian itu) supaya kamu jangan
berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya
kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikan-Nya
kepadamu. dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang
sombong lagi membanggakan diri (Q.S. Al-Hadidi ayat 23).181

Selain firman Allah di atas Rasulullahpun mengajarkan

bagaimana mengendalikan emosional dalam hadis beliau yang artinya

“Belajar mengendalikan rasa marah, sesungguhnya menguatkan

kemampuan seseorang dalam mengendalikan segala hawa nafsu dan

syahwatnya, sehingga seseorang dapat menjadi penguasa atas

nafsunya sendiri dan bukan menjadi budak emosi nafsu dan

syahwatnya”.182

Firman Allah dan hadis Rasulullah di atas menjelaskan bahwa

emosional seseorang itu perlu dikendalikan. al-Qarni menyatakan

emosional itu akan bergolak dikarenakan oleh dua hal yakni

kegembiraan yang memuncak dan musibah yang berat.183 Oleh karena

itu jangan terlalu gembira ketika kita mendapatkan kebahagian,

apalagi yang dapat menyebabkan kesombongan, ketakaburan dan lupa

kepada Allah.

Begitu pula jangan terlalu merasa sedih  karena kehilangan

orang yang berharga bagi dirinya atau sesuatu yang sangat bernilai

181Ibid, hlm. 540
182Imamal-Hafiz Abi Daud Sulaiman bin Asy'asas-Sijastani, Sunan Abu Daud Juz 3, (Kairo:

Daral-Kutubal-Ilmiyah,1992), hlm. 254
183 Aidh al-Qarni, Latahzan, (Jakarta: Qisthi Press, 2016), Cetakan ke-64., hlm. 73
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baginya. Artinya mengendalikan emosi gembira bukan berarti tidak

boleh kita bergembira begitu juga mengendalikan emosi sedih bukan

berarti tidak menangis dan tidak merasa sedih karena kehilangan

orang yang dicintainya. Namun, yang dilarang adalah ketika gembira

dan bersedih secara belebihan.

Seseorangyang memiliki kecerdasan emosional sebagaimana

yang diungkapkan Najati dapat diindikasikan sebagai berikut

a) Mampu mengendalikan diri, dorongan hati dan hawa nafsu.
b) Sabar, tabah, tenang, hati-hati, tidak mudah putus asa, tawakal,

ikhlas, rendah hati, semangat dan bersikap lemah lembut.
c) Melakukan hal-hal yang bermanfaat dalam kehidupan sosial,

seperti suka menolong, dermawan dll.
d) Peduli dengan keadaan orang lain, berempati, tanggap dan tidak

egois.184

Pernyataandi atas menjelaskan tentang bagaimana mengelola

emosional dengan baik, seseorang yang mampu menguasai

perasaannya dalam setiap pristiwa, baik yang memilukan ataupun

mengembirakan, maka orang tersebut dikatakan orang yang sejati

memiliki kekukuhan iman dan keteguhan keyakinan. Demikian

Rasulullah saw. memberikan tuntunan pada umatnya agar  selalu

mengembangkan diri menuju kepribadian  utamamelalui langkah-

langkah praktis tentang bagaimana mengolah emosi dan

mengoptimalisasikannya sehingga melahirkan kecerdasan emosional,

dan yang paling penting kecerdasan  emosional di sini bukan  hanya

sebatas aspek psikologis manusia melainkan lebih dari itu yaitu

adanya sentuhan-sentuhan religius.

184Muhammad Utsman Najati, Belajar EQ dan SQ dari Sunnah Nabi, Op.cit., hlm. 23
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4) Kecerdasan Emosional dalam Perspektif Barat

Teori mengenai kecerdasan emosional pertama kali dicetuskan

oleh Salovey dan Mayer Tahun 1990. Mereka (Solovey dan Mayer)

mendefinisikan EQ (emotional quotient) sebagai “kemampuan untuk

memahami perasaan diri sendiri, untuk berempati terhadap perasaan

orang lain dan untuk mengatur emosi, yang secara bersama berperan

dalam peningkatan taraf hidup seseorang.

Sebelumnya, istilah kecerdasan emosi berasal dari konsep

kecerdasan sosial yang dikemukakan oleh Thorndike pada tahun 1920

dengan membagi 3 bidang kecerdasan yaitu kecerdasan abstrak seperti

kemampuan memahami dan memanipulasi simbol verbal dan

matematika, kecerdasan konkrit seperti kemampuan memahami dan

memanipulasi objek, dan kecerdasan sosial seperti kemampuan untuk

memahami dan berhubungan dengan orang lain.185

Salovey menempatkan kecerdasan pribadi Gardner dalam

definisi dasar tentang kecerdasan emosional yang dicetuskannya,

seraya memperluas kemampuan ini menjadi lima wilayah utama:

mengenali emosi diri, mengelola emosi, memotivasi diri sendiri,

mengenali emosi orang lain (empati), dan membina hubungan dengan

orang lain.186

Orang yang cerdas secara emosional mampu mengenali,

merespon, dan mengekspresikan emosi diri sendiri dan orang lain

185Hendry, “Definisi Kecerdasan Emosional (EQ)”, Teori-Online,
http://teorionline.wordpress.com, 26 Januari 2010, diakses tanggal 15 Januari 2017.

186Goleman, Kecerdasan Emosional., Loc.cit., hlm. 45
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secara lebih baik dan lebih tepat. Mereka cenderung lebih berbakat

dalam mengenali reaksi emosional orang lain, sehingga menghasilkan

respon empati kepada mereka. Dengan demikian, orang lain akan

melihat mereka sebagai sosok yang hangat dan tulus. Sebaliknya

orang yang tidak mempunyai kecerdasan emosional sering terlihat

sebagai sosok yang tidak sopan atau malu-malu.

Individu dikatakan memiliki emosional yang cerdas apabila

mahir mengatur emosi. Proses ini sering digunakan sebagai alat untuk

mencapai tujuan tertentu, karena dapat menyebabkan munculnya

mood adaptif orang lain. Dengan kata lain, mereka yang cerdas secara

emosional akan mampu meningkatkan suasana hati diri mereka dan

suasana hati orang lain. Akibatnya, mereka mampu memotivasi orang

lain untuk mencapai tujuan yang bermanfaat. Namun, kadang-kadang

keterampilan ini bersifat antisosial yang digunakan untuk

memanipulasi orang lain.

Menurut para tokoh-tokoh kecerdasan emosional Barat seperti

Gardner, akar kata emosi adalah movere, kata kerja Bahasa Latin yang

berarti “menggerakkan, bergerak”, ditambah awalan “e” untuk

memberi arti “bergerak menjauh”, menyiratkan bahwa kecenderungan

bertindak merupakan hal mutlak dalam emosi. Sehingga dikatakan

bahwa emosi adalah akar dorongan untuk bertindak.187 Salovey dan

Mayer dalam Dewi mendefinisikan kecerdasan emosional

187Ibid., hlm. 7
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sebagai“suatu jenis kecerdasan sosial yang melibatkan kemampuan

memantau perasaan sosial pada diri sendiri dan orang lain, memilah-

milah semuanya dan menggunakan informasi ini untuk membimbing

pikiran dan tindakan.”.188

Bar-On pada Tahun 1992 seorang ahli psikologi Israel,

mendefinisikan kecerdasan emosional sebagai serangkaian

kemampuan pribadi, emosi dan sosial yang mempengaruhi

kemampuan seseorang untuk berhasil dalam mengatasi tuntutan dan

tekanan lingkungan.189

Senada apa yang dikemukakan oleh Gardner dan Salovey

Cooper dan Sawaf mengatakan bahwa kecerdasan emosional adalah

kemampuan merasakan, memahami, dan secara selektif menerapkan

daya dan kepekaan emosi sebagai sumber energi dan pengaruh yang

manusiawi.190 Hal senada juga menurut Harmoko, kecerdasan emosi

dapat diartikan kemampuan untuk mengenali, mengelola, dan

mengekspresikan dengan tepat, termasuk untuk memotivasi diri

sendiri, mengenali emosi orang lain, serta membina hubungan dengan

orang lain.191

Berdasarkan definisi para ahli di atas kecerdasan emosional

adalah kemampuan untuk memotivasi diri sendiri dan kemampuan

188 Dwi Sunar P., Edisi Lengkap Tes IQ, EQ, dan SQ (Jogjakarta: Flash Books, 2010),
hlm. 132.

189Golemen, Kecerdasan Emosional., Op.cit. hlm. 180
190Anonim, “Kecerdasan Emosional Pengertian, Definisi, dan Unsur-unsurnya”, Dunia

Psikologi, http://www.duniapsikologi.com, 27 September 2012, diakses tanggal 15 Januari 2017.
191Sunar., Edisi Lengkap Tes IQ, EQ, dan SQ., Op.cit, hlm. 129
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mengelola emosi dengan baik pada diri sendiri dan dalam

hubungannya dengan orang lain.

B. Tinjauan Penelitian yang Relevan

Dalam penelitian sebelumnya ada beberapa penelitian yang membahas

tentang perilaku prososial, kecerdasan intelektual, spiritual dan emosional.

Seperti yang dilakukan oleh M. As’ad Djalali (2012) dalam Jurnal Persona,

Jurnal psikologi Indonesia yang meneliti tentang “kecerdasan emosi,

kecerdasan spiritual dan perilaku prososial santri pondok pesantren Nasyirul

Ulum Pemekasan. Hasilnya ada hubungan positif antara kecerdasan emosional,

kecerdasan spiritual dangan perilaku prososial.192

Penelitian lain juga dilakukan oleh Vardiantika dan Retno Kumolohadi

(2016) yang meneliti tentang “The Relation Between Prococial Bahavior And

Psyhological Well-Being Among Junior College Students” (Hubungan antara

perilaku prososial dan psikologi kesejahtraan antar mahasiswa junior) dengan

hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku prososial secara signifikan

berhubungan dengan psikologis kesejahteraan dengan nilai r 0476, p = 0,000 (p

<0,01)..193

Penelitian yang terkait juga pernah dilakukan oleh Made Buda Artana

dengan judul “Pengaruh kecerdasan intelektual, emosional, spiritual, dan

perilaku belajar terhadap pemahaman akuntansi”. Hasilnya penelitian

menunjukkan bahwa secara parsial kecerdasan intelektual berpengaruh positif

192M. As’ad Djalali, Kecerderdasan Emosi, Kecerdasan Spiritual dan Perilaku Prososial
Santri Pondok Pesantren Nasyrul Ulum Pamekasan, Persona, Jurnal Psikologi Indonesia,
September 2012,Vol.1, No. 2, hl. 53-65

193Vardiantika dan Retno Kumolohadi, Internasional Journal Of Psychology, Volume 51,
Issue S1, July 2016, hlm. 23
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terhadap pemahaman akuntansi dengan nilai signifikansi 0,015<0,05,

kecerdasan emosional berpengaruh positif terhadap pemahaman akuntansi

dengan nilai signifikansi 0,013<0,05, kecerdasan spiritual berpengaruh negatif

terhadap pemahaman akuntansi dengan nilai signifikansi 0,025<0,05, dan

perilaku belajar berpengaruh positif terhadap pemahaman akuntansi dengan

nilai signifikansi 0,002<0,05. Secara simultan kecerdasan intelektual,

kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, dan perilaku belajar berpengaruh

positif terhadap pemahaman akuntansi dengan nilai signifikansi 0,000<0,05.194

Lebih lanjut Anna Kurniawati Husada juga meneliti tentang hubungan

pola asuh demokratis dan kecerdasan emosi dengan perilaku prososial pada

remaja khususnya di SMP Cita Hati Surabaya. Dengan hasil penelitian bahwa

secara bersama-sama variabel pola asuh demokratis dan kecerdasan emosional

berkorelasi sangat signifikan dengan variabel perilaku prososial.195 Denham,

dkk, (2001) juga menjelaskan dengan penelitian berjudul “Preschoolers at

Play: Co-socialisers of Emotional and Social Competence”. Dari hasil

penelitian Denham menghasilkan bahwa kecerdasan emosional akan

membentuk kompetensi emosi dalam diri anak yang akan membentuk

kompetensi sosial. Anak yang kurang memiliki kompetensi sosial akan

memperlihatkan respon emosi yang negatif seperti kurang bahagia dan kurang

ceria dalam bermain.196

194 Made Buda Artana, e-journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan
Akuntansi S1 (Volume: 2 No. 1 Tahun 2014)

195Anna Kurniawati Husada, Persona, Jurnal Psikologi Indonesia, September. 2013, Vol.
2, No. 3, hlm. 266 - 277

196Denham, dkk, Preschoolers at Play: Co-socialisers of Emotional and Social
Competence. Inter-national Journal of Behavioral Development, 2001, 25,4,290-30
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Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hang L Do Thi,

Dinh T Hong Van, Phan T Mai Huong dengan judul penelitian: “Prosocial

behaviour among Viet Nam adolescents: Relations between gender, age, size of

cities and cultural areas” (perilaku prososial antara Remaja Vietnam:

Hubungan antara jenis kelamin, usia, ukuran kota dan kawasan

budaya).197Dengan hasil penelitian menunjukan bahwa perilaku prososial

antara remaja Vietnam sebagian besar terkonsentrasi pada perilaku menolong

diakibatkan oleh hubungan kelompok sesama masyarakat. Begitu juga halnya

dengan hasil penelitian yang dilakukan Emily R. Griese dengan judul

“Prosocial Behavior as a Protective Factor For Childrens Peer Victimization”

(Perilaku prososial sebagai Faktor pelindung untukAnak pembohongan rekan)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku prososial anak dimoderasi

hubungan antara korban dan kesepian bahkan setelah mengendalikan anak

yang dirasakan sosialdukungan dari rekan-rekan.198

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah diungkap di atas, peneliti

mencoba mengamati dari berbagai penelitian yang telah diungkap tersebut

memang sering dilakukan penelitian tentang prososial. Tetapi penelitian yang

menggabungkan kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual dan kecerdasan

emosional dalam satu variabel X dan meletakan perilaku prososial pada

variabel Y belum pernah dilakukan. Sehingga peneliti ini dijamin keasliannya.

197Hang L Do Thi, Dinh T Hong Van, Phan T Mai Huong,Institute of Psychology,
Vietnam, Internasional Journal Of Psychology, Volume 51, Issue S1, July 2016, hlm. 15

198Emily R . Griese, Prosocial Behavior as a Protective Factor For Childrens Peer
Victimization, A Thesis, (University of Nebraska-Lincoln, 2011)
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C. Variabel dan Definisi Oprasional Penelitian

1. Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini ada empat variabel, yaitu 3 variabel independent

(bebas), dan satu variabel dependent (terikat). Dapat dijelaskan sebagai

berikut:

a. Variabel independen (X) atau variabel yang memberikan pengaruh yaitu:

kecerdasan intelektual (Variabel X1), kecerdasan spiritual (variabel X2),

dan kecerdasan emosional (Variabel X3),

b. Variabel dependen (Variabel Y) atau variabel yang terpengaruh yakni

Perilaku Prososial

2. Definisi Oprasional dan Indikator Penelitian

a. Perilaku prososial adalah tindakan yang dilakukan seseorang dengan

tanpa paksaan tetapi timbul dari dalam hatinya untuk menolong orang

lain tanpa mengharapkan sebuah imbalan dari orang yang ditolongnya.

Adapun indikator perilaku prososial yang digunakan dalam penelitian ini

adalah

1) Menolong, yaitu membantu orang lain dengan cara meringankan

beban fisik atau psikologi orang tersebut. Membantu, memberikan

apa-apa yang berguna ketika dalam kesusahan

2) Berbagi rasa, yaitu kesediaan untuk ikut merasakan apa yang

dirasakan orang lain. Orang menggunakan perasaannya dengan efektif

di dalam situasi orang lain, didorong oleh emosinya seolah-olah dia
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ikut bengambil bagian dalam gerakan-gerakan yang dilakukan orang

lain

3) Kerjasama, yaitu melakukan pekerjaan atau kegiatan secara bersama-

sama berdasarkan kesepakatan untuk mencapai tujuan bersama pula.

Kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang (badan,

lembaga) untuk mencapai tujuan bersama,

4) Dermawan, yaitu berlaku murah hati kepada orang lain. Ikut

menyokong dengan tenaga dan pikiran, memberikan sesuatu kepada

orang yang sedang tertimpa musibah

5) Memperhatikan kesejahteraan orang lain. Hasrat untuk menolong

orang tanpa memikirkan kepentingan sendiri

6) Jujur Kesediaan untuk melakukan sesuatu seperti apa adanya, tidak

berbuat curang, dan Ikhlas berarti murni, bersih. Ini merujuk pada

pemurnian niat dalam menjalani rutinitas kehidupan, hanya demi

mencari kedekatan kepada Tuhan.199

b. Kecerdasan intelektual (intellegence) adalah kemampuan untuk berpikir

dan bertindak agar peserta didik  dapat berinteraksi dengan

lingkungannya. Adapun indikator Kecerdasan intelektual dalam

penelitian ini adalah:

1) Kemampuan memecahkan masalah. Kemampuan ini meliputi: a)

mampu menunjukan pengetahuan mengenai masalah yang dihadapi, b)

199Sarwono, Loc-cit, hlm. 43
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mengambil putusan yang tepat, c) menyelesaikan masalah secara

optimal, d) menunjukan pikiran yang jernih

2) Intelegensi verbal. Intelegensi verbal ini meliputi: a) kosa kata baik, b)

membaca dengan penuh pemahaman, c) ingin tahu secara intelektual,

d) menunjukan keingintahuan

3) Intelegensi praktis. Intelegensi praktis ini terdiri dari: a) tahu situasi, b)

tahu cara mencapai tujuan, c) sadar terhadap dunia kelilingnya, d)

menunjukan minat terhadap dunia luar.

c. Kecerdasan spiritual adalah kemampuan seseorang yang memiliki

kecakapan transenden dan mempunyai kesadaran yang tinggi untuk

menjalani kehidupan dengan menggunakan sumber-sumber spiritual

untuk memecahkan masalah hidup dengan menggunakan akhlak, serta

mampu berhubungan dengan baik dengan penciptanya, manusia, alam,

dan dirinya sendiri. Adapun indicator kecerdasan spiritual yang

digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Bertaqwa; melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala

larangan-Nya dengan semangat mengharap ridho Allah SWT

2) Memiliki kualitas sabar, yang meliputi; a)sabar dalam menjalankan

ibadah, b) sabar dalam meninggalkan maksiat, c) sabar dalam

menerima cobaan

3) Jujur., yang meliputi; a) jujur pada diri sendiri, b) jujur terhadap orang

lain, c) jujur terhadap Allah
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4) Memiliki empati. menumbuhkan hubungan saling percaya dan

menyelaraskan diri dengan bermacam-macam orang

5) Berjiwa besar. Mampu memaafkan kesalahan orang lain, dan

melupakan kesalahan orang lain.

d. Kecerdasan emosional adalah kemampuan memantau intensitas prasaan

dan emosi, baik terhadap diri sendiri maupun pada orang lain Adapun

kreteria indikator kecerdasan emosional dalam penelitian ini adalah :

1) Mengenali emosional diri, yaitu kemampuan individu yang berfungsi

untuk memantau perasaan dari waktu ke waktu, mencermati perasaan

yang muncul. Kemampuan mengenali emosi diri meliputi: a)

kedasaran emosi, b) penilaian diri secara teliti, c) percaya diri.

2) Kemampuan mengelola emosi diri, yaitu kemampuan untuk

menghibur diri sendiri, melepas kecemasan, kemurungan atau

ketersinggungan dan akibat-akibat yang timbul karena kegagalan

ketrampilan emosi dasar. Kemampuan mengelola emosi meliputi: a)

mampu mengelola amarah secara lebih baik, b) mampu mengatasi

stress, c) dapat mengurangi perasaan kesepian dan cemas, d)

mengendalikan perilaku agresif

3) Memotivasi diri sendiri dan orang lain. yaitu kemampuan untuk

mengatur emosi merupakan alat untuk mencapai tujuan dan sangat

penting untuk memotivasi dan menguasai diri. Kemampuan ini

meliputi: a) dorongan berprestasi, b) komitmen
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4) Mengenali emosi orang lain, kemampuan ini disebut empati, yaitu

kemampuan yang bergantung pada kesadaran diri emosional,

kemampuan ini merupakan ketrampilan dasar dalam bersosial.

Indikatornya adalah: a) mampu meneriam sudut pandang orang lain,

b) memiliki kepekaan terhadap prasaan orang lain, c) mampu

mendengarkan orang lain

5) Membina hubungan dengan orang lain. orang yang memiliki

kemampuan membina hubungan dengan orang lain meliputi: a)

mampu berkomunikasi dengan baik dengan orang lain, b) mudah

bergaul dengan orang lain, d) senang menolong orang lain, e) Senang

berbagi rasa.200

D. Kerangka Pikir Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang

mempengarhuhi perilaku prososial peserta didik, dugaan sementara faktor yang

dapat mempengaruhi perilaku prososial peserta didik, di antaranya adalah

faktor kecerdasan intelektual, spiritual, dan emosional. Peserta didik yang

memiliki kecerdasan intelektual akan mampu menampilkan perilaku prososial

dengan baik. Begitu pula halnya dengan peserta didik yang memiliki

kecerdasan emosional akan mampu berperilaku prososial pada siapapun,

kapanpun, dan dimanapun. Peserta didik yang cerdas emosinya akan tetap mau

menolong orang lain walaupun yang diberi pertolongan tidak bersikap baik

pada dirinya. Kecerdasan spiritual juga ikut mempengaruhi perilaku prososial

200Daneal Goleman, Loc-cit, hlm. 45
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peserta didik, karena dengan ketakwaannya kepada Tuhannya, peserta didik

akan berupaya melakukan segala perintah-Nya termasuk berperilaku prososial

dengan menolong orang lain tanpa pamrih.

Dengan demikian perilaku prososial dapat dipengaruhi oleh beberapa

faktor yaitu faktor kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan

kecerdasan spiritual.

1. Pengaruh Kecerdasan Intelektual terhadap Perilaku Prososial

Perilaku prososial dapat dipengaruhi oleh kecerdasan intelektual

peserta didik. Hal ini, sesuai apa yang dikemukakan oleh Daniel Goleman

bahwa “seorang yang dapat berperilaku prososial, ketika memiliki

pengetahuan tentang sosial, kemampuan mendengarkan dan empati secara

bersama-sama dapat meningkatkan perilaku menolong”.201 Darley (dalam

Agus Abdul Rahman) juga menyatakan Sesorang dapat berperilaku

prososial, ataupun tidak merupakan hasil dari pertimbangan kecerdasan

yang  ia pahami tentang perilaku prososial.202 Menurut teori perkembangan

kognisi sosial menyatakan perilaku prososial itu dipengaruhi oleh

pemahaman yang mendasari suatu tingkah laku menolong dengan proses

seperti persepsi, penalaran, pemecahan masalah, dan pengambilan

keputusan.203

201Daniel Goleman, Social Intelligence, Alih Bahasa Hariono, (Jakarta: 2007), hlm. 121-
122

202 Agus Abdul Rahman, Psikologo Sosial Integrasi Pengetahuan Wahyu dan
Pengetahuan Empirik, (Jakarta: PT Rajagrafindo, 2014). hlm. 227

203 Sarlito, W. Sarwono & Eko E. Meinarno, Psikologi Sosial, (Jakarta: Salemba
Humanika, 2009)., hlm. 123
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Pernyataan di atas diperkuat oleh pandanganteori psikososial maupun

teori perkembangan kognitif menyatakan bahwa perilaku yang ada pada diri

seseorang berlandasan pada pertimbangan-pertimbangan moral kognitif.

Selanjutnya, masalah aturan, norma, nilai, etika,  akhlak dan estetika adalah

hal-hal yang sering didengar dan selalu dihubungkan dengan konsep moral

ketika seseorang akan menetapkan suatu keputusan perilakunya.204

W. Yong dkk, dalam penelitiannya tentang kemampuan kognitif yang

mempengaruhi perilaku prososial dengan menggunakan teori pensinyalan

yang mahal dengan permainan kita. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

perilaku prososial dapat dipengaruhi oleh kecerdasan anak.205

Dengan demikian, berdasarkan dari berbagai teori yang disebutkan di

atas, perilaku prososial dapat dipengaruhi oleh kecerdasan intelektual,

semakin baik kecerdasan intelektual peserta didik, maka semakin baik pula

perilaku prososial peserta didik.

2. Pengaruh Kecerdasan Spiritual terhadap Perilaku Prososial

Kecedasan spiritual dapat mempengaruhi perilaku prososial,

dikarenakan orang cerdas secara spiritual mestinya memiliki perilaku

prososial yang baik. Agama Islam menganjurkan kepada pemeluknya agar

umatnya selain taat beribadah kepada Allah juga harus memiliki perilaku

sosial dengan baik.Begitu juga halnya, perilaku prososial dapat dipengaruhi

oleh kecerdasan spiritual. Hal ini, sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh

204Abdul Latif, Pendidikan Berbasis Nilai Kemanusiaan, (Bandung: Refika Aditama,
2009), hlm. 4

205W. Tong, dkk. Current Psychology AALBORG UNIVERSITY, Volume 31, ISSN
10461310, Published, 2012, hlm. 88-101
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Jacobi bahwa individu yang memiliki spiritualitas yang tinggi memiliki

kontribusi pada perilaku prososial yang tinggi pula.206

Sarwono menyatakan faktor spiritual dapat mempengaruhi seseorang

untuk berperilaku prososial, hal tersebut karena adanya nilai-nilai

keagamaan sehingga seseorang dapat berperilaku prososial terhadap orang

lain.207 Spiritual Quotient (SQ). Penelian Turney dan willis (dalam

Sarwono) menemukan bahwa yakin agama mempengaruhi kecilnya

kecenderungan melakukan prososialremaja.208 Kedua pernyataan tersebut

didukung oleh hasil penelitain yang dilakukan oleh Ermi Yatiek

menghasilkan bahwa kecerdasan spiritual dengan perilaku prososial remaja

diperoleh (thitung > t table dengan p=-2,754p < 0,01) berarti ada hubungan

yang positif antara kecerdasan spiritual dengan perilaku prososial remaja

Prosentase sumbangan efektif kecerdasan spiritual dengan perilaku prososial

remaja adalah sebesar 72,3%.209

Penelitian ini juga pernah dilakukan oleh Zamzami bahwa kecerdasan

spiritual dapat mempengaruhi perilaku prososial dengan hasil penelitainnya,

kecerdasan spiritual dengan perilaku prososial, menunjukkan hubungan

positif yang signifikan. Sumbangan efektif dua variable itu terhadap perilaku

206Jacobi, L. J Psychological Protective Factors and Social Skills: An Examination of
Spirituality and Prosocial Behavior, (National Communication Association: 2004), hlm. 34

207Ibid., hlm. 122
208Op.cit., hlm. 124
209 Ermi Yatiek, Kecerdasan Emosi, Kecerdasan Spiritual dan Perilaku Prososial

Remaja, JurnalPsikologi Indonesia, Januari 2014, Vol. 3, No. 01, hlm 22
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prososial sekitar 55,1%.210. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Zamzami

tersebut, dipertegas Vaughan sebagaimana yang dikutip oleh Safaria

menyatakan salah satu karakteristik orang yang sehat secara spritual adalah

orang yang mempunyai sikap tanggungjawab sosial, orang-orang yang sehat

secara spiritual menunjukakkan rasa kepeduliannya terhadap orang lain.

Memiliki sikap mau menolong ketika meilhat kesusahan orang lain, melihat

kehidupan secara realistis, memperoleh kebermaknaan spiritual melalui

sikapnya yang prososial, yakni lebih banyak memberi daripada menerima

dan lebih mementingkan kesejahteraan orang lain.211

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Zamzami dan apa yang

dikemukakan oleh Vaughan di atas menggambarkan bahwa kecerdasan

spiritual sangat berpengaruh terhadap perilaku prososial. Sehingga semakain

baik kecerdasan spiritual seseorang maka, semakin baik pula perilaku

prososialnya. Hal ini, sesua juga dengan hasil penelitian yang dilakukan

oleh Haryati yang menyatakan bahwa ada hubungan yang positif dan

signifikan antara religiusitas dengan periaku prososial perawat di Rumah

Sakit Bunda Surabaya dengan t = 2,216 dengan sig (p)=0,031<0,05)

sumbangan sebesar 6,37%.212

210Zamzami Sabiq, Kecerderdasan Emosi, Kecerdasan Spiritual dan Perilaku Prososial
Santri Pondok Pesantren Nasyrul Ulum Pamekasan, Jurnal Psikologi Indonesia September 2012,
Vol. 1, No. 2, hlm. 53

211Safaria, T, Spritual Intellegency Metode Pengembangan Kecerdasan Spritual Anak
.Edisi Pertama. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007)., hlm. 42

212Haryati, T. D, 2013. Kematangan Emosi, Religiusitas dan Perilaku Prososial
Perawatdi Rumah Sakit. Jurnal Psikologi Indonesia, 2 (2), 162-172. Diakses Tanggal 16 Mei
2017, Dari http://www.google.co.id
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3. Pengaruh Kecerdasan Emosional terhadap Perilaku Prososial

Perilaku prososial dapat dipengaruhi oleh kecerdasan intelektual, dan

spiritual, begitu juga kecerdasan emosional dapat mempengaruhi perilaku

prososial. Hal ini telah dibuktikan oleh berbagai hasil penelitian yang terlah

dilakukan oleh pakar-pakar psikologi. Golmen misalnya menyatakan ada

hubungan yang sangat erat antara kecerdasan emosional dengan perilaku

prososial, artinya orang yang memiliki kecerdasan emosional tinggi

cenderung mudah menolong orang lain, sebaliknya orang yang memiliki

emosional rendah sedikit kemungkinan menolong orang lain.213

Penelitian yang dilakukan Goleman tersebut juga dilakukan oleh

Muryadi dan Andik yang meneliti tentang relegiusitas, kecerdasan emosi

dan perilaku prososial guru dengan hasil analisis korelasi parsial antara

variabel kecerdasan emosi (X2) dengan perilaku prososial (Y) diperoleh

harga t=5,631 pada p=0,000(p<0,05) berarti ada hubungan yang positif

antara kecerdasan emosi dengan perilaku prososial artinya semakin tinggi

kecerdasan emosi, semakin tinggi perilaku prososial, demikian pula

sebaliknya.214 Senada dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ermi

Yantiek yang meneliti tentang kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual dan

perilaku prosisial remaja dengan hasil penelitian ada hubungan positif

antara kecerdasan emosi terhadap perilaku prososial remaja dengan

213 Daniel Goleman, Emotional Intelegence, Loc.cit., hlm. 49
214 Muryadi dan Andik, Relegiusitas, Kecerdasan Emosi dan Perilaku Prososial Guru,

Jurnal Psikologi volume 7 No. 2 Agustus 2012., hlm. 544-561
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prosenta sesumbangan efektif kecerdasan emosi dengan perilaku prososial

remaja adalah sebesar 72,3%.215

Berdasarkan hasil penelitian di atas, membuktikan bahwa perilaku

prososial dapat dipengaruhi oleh kecerdasan emosional yang menunjukan

bahwa, semakin tinggi kecerdasan emosional seseorang, maka semakin

tinggi pula perilaku prososial yang ditampakannya. Arbadiati berpendapat

bahwa individu yang memiliki kecerdasan emosi memiliki kemampuan

dalam merasakan emosi, mengelola dan memanfaatkan emosi secara tepat

sehingga memberikan kemudahan dalam menjalani kehidupan sebagai

makhluk sosial.216 Ini berarti memberikan gambaran bahwa seseorang yang

secara emosional cerdas dapat memahami emosi yang dialaminya sehingga

dapat mengelola emosi yang muncul. Keberhasilan mengelola emosi ini

akan memudahkan sesorang tersebut dalam melaksanakan hubungansosial dengan sesama.
Dari pembahasan berbagai teori yang berkenaan dengan judul disertasi

ini yakni; “Pengaruh kecerdasan terhadap perilaku prososial peserta didik

MAN di Provinsi Lampung”. Untuk mempermudah memahaminya dapat

dilihat dari kerangka pikir dibawah ini:

215 Ermi Yatiek, Kecerdasan Emosi, Kecerdasan Spiritual dan Perilaku Prosisial
Remaja, Jurnal Psikologi Indonesia Januari 2014, Vol. 3 No. 01, hlm. 22-31

216Arbadiati, Catur & Kurniati, Taganing, Hubungan antara Kecerdasan Emosi dengan
Kecenderungan Problem Focused Coping pada Sales. (Jurnal Pesat, Vol. 2 No. 2. 2007), hlm. 4
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Gambar 2.1. Kerangka Pikir Penelitian (Teoritis)

X1Y

X1, X2, X3, Y

X2Y

X3Y

Gambar 2.2. Kerangka Pikir Penelitian (Operasional)

Keterangan:

X1 : Kecerdasan intelektual

X2 : Kecerdasan emosional

X3 : Kecerdasan spiritual

Y : Perilaku prososial

X1Y : Pegaruh kecerdasan intelektual terhadap perilaku prososial
peserta didik
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X2Y : Pengaruh kecerdasan spiritual terhadap perilaku prososial
peserta didik

X3Y : Pegaruh kecerdasan emosional terhadap perilaku prososial peserta
didik

X1,X2,X3,Y : Pengaruh kecerdasan intelektual, spiritual, dan emosional secara
bersama-sama terhadap perilaku prososial peserta didik


