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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kecerdasan Spiritual

1. Pengertian Kecerdasan Spiritual

Zohar dan Marshall (dalam Paisal, 2010) mengatakan kecerdasan spiritual

(SQ) adalah kecerdasan untuk menghadapi dan memecahkan persoalan makna

atau nilai (value), yaitu kecerdasan untuk menempatkan perilaku dan hidup kita

dalam konteks makna yang lebih luas dan kaya, kecerdasan untuk menilai bahwa

tindakan atau jalan hidup seseorang lebih bermakna dibandingkan yang lain.

Danah Zohar dan Ian Marshall (dalam Mahmudah, 2005:152) mengatakan

bahwa kecerdasan spiritual (SQ) sangat berkaitan dengan kemampuan seseorang

untuk memahami makna hidup dan juga dapat dipakai untuk mengembangkan dan

mengoptimalkan kemampuan manusia dalam mengukapkan misteri dirinya.

Hidup yang lebih bermakna akan senantiasa melingkupi orang-orang yang

mengembangkan kemampuan kecerdasan spiritualnya secara optimal.

Sementara menurut Abdul Mujib (dalam Ramayulis, 2009 : 97)

kecerdasan spiritual adalah kecerdasan qalbu yang berhubungan dengan kualitas

batin seseorang, kecerdasan ini mengarahkan orang berbuat lebih manusiawi,

sehingga dapat menjangkau nilai-nilai luhur yang mungkin belum tersentuh oleh

akal pikiran manusia.

Roberts A. Emmons (dalam Yudrik, 2013:407) dalam bukunya The

Psycology of Ultimate Conrens, kecerdasan spiritual (SQ) adalah kecerdasan jiwa

yang dapat membantu seseorang membangun jiwa secara utuh. Dalam kaitan ini
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kecerdasan spiritual tidak bergantung pada budaya. Tidak mengikuti nilai-nilai itu

sendiri.

Menurut Efendi (dalam Nashori, 2011:17) Kecerdasan spiritual merupakan

kecerdasan yang memiliki ciri yang berbeda dengan kecerdasan lainnya, seperti

kecerdasan inteligensi dan kecerdasan emosional. Kecerdasan inteligensi adalah

jenis kecerdasan yang digunakan untuk memecahkan masalah logika dan strategis.

Sementara kecerdasan emosional adalah jenis kecerdasan yang memberi kita rasa

empati, cinta, motivasi, dan kemampuan untuk menanggapi kesedihan atau

kegembiraan secara tepat. Adapun kecerdasan spiritual adalah jenis kecerdasan

yang memungkinkan manusia menjadi kreatif, mengubah aturan dan situasi.

Kecerdasan spiritual memungkinkan individu bermain dengan batasan,

memainkan “permainan tak terbatas”. Kecerdasan spiritual memberi individu rasa

moral, kemampuan menyesuaikan aturan yang kaku dibarengi dengan

pemahaman dan cinta serta kemampuan setara untuk melihat kapan cinta dan

pemahaman sampai pada batasnya.

Sedangkan Jalaluddin Rahmat (2007) mengatakan bahwa orang yang

cerdas secara spiritual tidak memecahkan persoalan hidup hanya secara rasional

atau emosional saja. Ia menghubungkannya dengan makna kehidupan secara

spiritual. Seorang muslim yang mampu memaknai kehidupan dengan spiritual,

akan menggunakan instrument-instrument berupa kitab sucinya yaitu Al-Qur’an

dan Hadits Nabi Muhammad SAW untuk mengatasi permasalahan hidup, karena

di dalam kitab tersebut terkandung pesan kehidupan berupa motivasi untuk

menjadi lebih baik.
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Ary Ginanjar (2004) mengemukakan kecerdasan spiritual (SQ) adalah

kemampuan untuk memberi makna ibadah terhadap setiap prilaku dan kegiatan

melalui langkah-langkah dan pemikiran yang bersifat fitrah menuju manusia

seutuhnya dan memiliki pola pemikiran tauhid serta berprinsip hanya karena

Allah SWT.

Kebutuhan kecerdasan spiritual merupakan kebutuhan untuk

mempertahankan keyakinan, mengembalikan keyakinan, memenuhi kewajiban

agama, serta untuk menyeimbangkan kemampuan intelektual dan emosional yang

dimiliki seseorang, sehingga dengan kemampuan ini akan membantu mewujudkan

pribadi manusia seutuhnya (Susanti, 2006 : 23). Untuk keperluan itu perlulah

kiranya Allah SWT mengutus seorang Rasul yaitu Muhammad SAW,

sebagaimana yang disebutkan dalam firman-Nya Q.S Al-Jum’ah, 62:2.











Artinya:”Dia-lah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul di
antara mereka, yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, mensucikan
mereka dan mengajarkan mereka Kitab dan hikmah (As Sunnah). dan
Sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata”.
(Q.S. Jum’ah, 62:2)

Rahayu (2005: 170-171) mengatakan Kecerdasan spiritual merupakan

kecerdasan untuk menempatkan perilaku dan hidup kita secara profesional dalam

konteks makna yang lebih luas, kecerdasan spiritual dapat dijadikan landasan

yang diperlukan untuk memfungsikan kecerdasan intelektual dan emosional.
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Kecerdasan emosional yang perlu dikembangkan dan diintegrasikan dalam proses

pendidikan, diantaranya adalah kemampuan untuk memberikan makna ibadah

kepada Tuhan Yang Maha Esa pada setiap prilaku dan kegiatan melalui langkah-

langkah dan pemikiran yang bersifat fitrah  menuju manusia yang seutuhnya, dan

memiliki pola pemikiran tauhid serta berprinsip hanya kepada Allah SWT.

Dari penjelasan di atas peneliti berkesimpulan bahwa orang yang cerdas

secara spiritual adalah orang yang mampu mengaktulisasikan nilai-nilai Ilahiyah

sebagai manifestasi dari aktifitasnya dalam kehidupan sehari-hari dan berupaya

menggunakan sumber-sumber spiritual dari Al-Qur’an dan Hadits sebagai

pedoman dan sebagai pemecah masalahnya, serta berupaya berbuat baik kepada

orang-orang disekitarnya dalam kehidupan sehari-harinya.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kecerdasan Spiritual

Zohar dan Marshall (dalam Agustian, 2004) faktor-faktor yang

mempengaruhi kecerdasan spiritual  adalah inner value (nilai-nilai) spiritual dari

dalam) yang berasal dari dalam diri (suara hati), seperti transparency

(keterbukaan), responsibilities (tanggung jawab), accountabilities (kepercayaan),

fairness (keadailan) dan social wareness (kepedulian sosial). Faktor kedua adalah

drive yaitu dorongan dan usaha untuk mencapai kebenaran dan kebahagiaan.

Menurut Sinetar faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan spiritual,

yaitu kejujuran, keadilan, kesamaan perlakuan terhadap semua orang. Suatu

dorongan yang disertai oleh pandangan luas tentang tuntutan hidup dan komitmen

untuk memenuhinya (masbow.com)

3. Kecerdasan Spiritual dalam Al-Qur’an
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Kecerdasan spiritual (SQ) berkaitan langsung dengan unsur ketiga

manusia. Keberadaan roh dalam diri manusia merupakan intervensi langsung

Allah SWT tanpa melibatkan pihak-pihak lain, sebagaimana halnya proses

penciptaan lainnya. Hal ini dapat dipahami melalui penggunaan redaksional ayat

sebagai berikut:

“Maka apabila Aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan telah meniup kan
kedalamnya ruh (ciptaan)-Ku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan
bersujud...”(Q.S. Hijr:29).

Terjemahan ayat Al-Qur’an di atas menjelaskan bahwa roh yang ada

dalam diri manusia itulah yang menjadi unsur ketiga dan unsur ketiga ini pula

yang menyebabkan seluruh makhluk harus sujud kepada Nabi Adam. Ini

menggambarkan seolah-olah ada objek lain selain Allah SWT. Unsur ketiga ini

pula yang mem-backup manusia sebagai khalifah Tuhan di Bumi.

Kehadiran roh atau unsur ketiga pada diri seseorang memungkinkan untuk

mengakses kecerdasan spiritual. Namun, upaya untuk mencapai kecerdasan

spiritual itu tidak sama bagi setiap orang. Seorang Nabi atau Wali tentu lebih

berpotensi untuk mendapatkan kecerdasan spiritual ini, karena ia diberikan

kekhususan yang lebih dibanding orang lain. Namun tidak berarti manusia biasa

tidak bisa mendapatkan kecerdasan spiritual.

Menurut Kurniawati (dalam Jurnal Psikoislami:2005) Al-Qur’an

mengajarkan bahwa agama islam adalah fitrah kemanusiaan yang murni. Di dalam

relung kalbu setiap manusia ada desah tersembunyi yang selalu senantiasa

berbisik, dan pertanyaan-pertanyaan yang selalu meminta jawaban untuk

melenyapkan kegelisahan serta diperoleh ketenangan perasaan.
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4. Ciri-ciri Individu yang Memiliki Kecerdasan Spiritual yang Tinggi

Menurut Irawan (Jurnal Psikoislamika:2005) individu yang memiliki

kecerdasan spiritual yang tinggi akan dapat mengembangkan dan mengoptimalkan

potensi dalam dirinya. Kemudian mereka membuat suatu analogi yang diharpkan

mudah untuk dipahami yaitu: mengembangkan IQ sebagai komputer yang

senantiasa tahu mengenai aturan dan dapat mengikuti tanpa kesalahan, EQ mereka

melihat sebagai insting, sebuah dorongan dasar (basic drive) yang sudah ada

secara alami sedangkan SQ merupakan suatu potensi yang bisa membuat individu

keluar dari batasan-batasan “SQ allows human being to be creative, to change e

the resoles an to alter situation”.

Menurut A. Emmons (dalam Rahmat:2007), ada 5 ciri-ciri orang yang

cerdas secara spiritual, yaitu:

1. Kemampuan untuk mentransendensikan yang fisik dan material (the capacity

to transcend the physical and material) hal ini tampak pada individu

merasakan kehadiran Allah SWT. Individu menyadari bahwa kehadiran

dirinya di dunia ini merupakan anugerah dan kehendak Allah SWT dan

menyadari bahwa Allah SWT selalu hadir dalam kehidupannya.

2. Kemampuan untuk mengalami tingkat kesadaran yang memuncak (the ability

to experience heightened states of consciousness) individu komitmen untuk

menjalin hubungan yang dalam dengan Allah SWT. Inividu menyadari bahwa
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ada duina lain di luar dunia kesadaran yang ditemuinya sehari-hari sehingga

ia meyakini bahwa Allah SWT pasti akan membantunya dalam

menyelesaikan setiap tantangan yang sedang dihadapinya. Dengan demikian,

ia terhubung dengan kesadaran kosmis di luar dirinya.

3. Kemampuan untuk mensakralkan pengalaman sehari-hari (the ability to

sanctify everyday xperience) individu meletakkan pekerjaan yang biasa dalam

tujuan yang agung.

4. Kemampuan untuk menggunakan sumber-sumber spiritual buat

menyelesaikan masalah (the ability to utilize spiritual resources to solve

problems) individu menggunakan kitab sucinya sebagai rujukan memecahkan

masalahnya. Individu yang cerdas secara spiritual, dalam memecahkan

persoalan hidupnya selalu menghubungkannya dengan kesadaran nilai yang

lebih mulia dari pada sekedar menggenggam kalkulasi untung rugi yang

bersifat materi.

5. Kemampuan untuk berbuat baik (the capacity to be virtuos) yaitu memiliki

rasa kasih sayang yang tinggi pada sesama makhluk Tuhan seperti memberi

maaf, bersyukur atau mengungkapkan terimakasih, bersikap rendah hati,

menunjukkan kasih sayang dan kearifan, hanyalah sebagai dari kebajikan.

B. Dzikir

1. Pengertian Dzikir

Poerwadarminta (1982:250) mengatakan bahwa dzikir secara terminology

adalah mengingat dan menyebut nama Allah, baik dengan lisan (ucapan) dengan
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hati atau anggota badan. Dzikir lisan yaitu memuji Allah dengan ucapan-ucapan

tasbih, tahmid, dan lain-lain. Dzikir dengan hati yaitu memikirkan (bertafakur)

mengenai zat dan sifat-sifat Allah. Sedangkan dzikir dengan anggota badan yaitu

menjadikan keseluruhan anggota badan tunduk dan patuh kepada Allah.

Fuadi (dalam Iman:2012) mengatakan bahwa Dzikir dalam arti khusus

adalah ucapan, menyebut nama Allah, membaca Al-Qur’an, dan membaca do’a.

Sementara Efendi (dalam Iman:2012) mengatakan bahwa dzikir berarti ingat

kepada Allah dengan menghayati kehadiran-Nya, kemahasucian-Nya,

kemahaterpujian-Nya, dan kemahabesaran-Nya. Al-Sadlan (dalam Iman:2012)

mengatakan bahwa dzikir merupakan sikap batin yang biasanya diungkapkan

melalui: Tahlil (laa illaaha illallah, yang artinya tidak ada Tuhan kecuali Allah),

Tasbih (Subkhaanallah, artinya Maha Suci Allah), Tahmid (Alkhamdulillah, yang

artinya segala puji bagi Allah), dan Takbir (Allahu Akbar, artinya Allah Maha

Besar). Termasuk juga membaca ayat-ayat suci Al-Qur’an, menyebut nama-nama

Allah yang indah (Asmaul Husnah), maupun membaca do’a-do’a yang dianjurkan

oleh Nabi Muhammad SAW. Termasuk dzikir dalam arti khusus adalah wiridan,

yang dilakukan setelah sholat lima waktu dengan membaca bacaan dzikir sesuai

dengan sunnah Rasul dan dapat dilakukan dengan menggunakan tasbih.

Suradi (2007:86) mendefinisikan berdzikir ialah mengingat dengan

menyebut asma Allah SWT, berdzikir dapat dilakukan dengan hati dan lisan.

Dzikir berupa tasbih, memuji, menyanjung, dan menyebut sifat-sifat kebesaran

dan keagungan yang dimiliki-Nya.
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Sukmono (2008:1-3) mengatakan bahwa dzikir berarti “ingat” lafadz

dzikir adalah bacaan yang suci untuk memngingat Allah SWT. Berdzikir adalah

melakukan atau membaca bacaan yang suci yang menyebabkan seseorang ingat

kepada Allah dengan segala kebesaran-Nya. Demikian pula setiap pekerjaan yang

menimbulkan ingat kepada Allah juga disebut dengan dzikir. Oleh karena itu,

aktivitas dzikir yang dilakukan secara bersama-sama dalam pengajian agama

islam disebut dengan “majelis dzikir”. Berdzikir dilakukan dengan lidah dan hati

dan dzikir inilah yang afdhal. Bila dzikir hanya dilakukan dengan lisan saja, maka

itu hanya teringat terhadap suatu peristiwa. Jadi, belum dikategorikan dzikir yang

sebenarnya kalau seseorang hatinya masih lalai atau tidak fokus kepada Sang

Khaliq. Memahami dzikir yang dilakukan dengan lidah dikenal dengan dzikir

jahar (bersuara keras). Misalnya, kita mendengar suatu majelis dzikir yang

mengumandangkan kalimat tauhid, tasbih, istighfar, syahadat, atau membaca kitab

suci Al-Qur’an secara bersama-sama.sedangkan dzikir dengan hati (tidak

bersuara) yakni mengingat sepenuhnya kepada Allah dengan hati selalu

mengucapkan atau selalu menyebut-nyebut nama Allah di mana pun kita berada.

Kita harus berupaya menikmati hidup dan keindahan-Nya serta menerima

ketentuan Allah dengan sering berdzikir dan berserah diri kepada Allah dengan

penuh keyakinan dan mantap. Semua ini akan melahirkan hati yang tentram dan

kebahagiaan hidup yang hakiki. Hati yang tentram akan memancarkan watak yang

luhur dan anggun, penuh kharisma dan daya tarik. Semua itu disebabkan daya

ingat yang selalu berkorbar kepada Allah Yang Maha Kuasa.
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Sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam surat An-

Nisa ayat 103:











Artinya:”Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat(mu), ingatlah Allah di
waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. kemudian apabila kamu
telah merasa aman, Maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa).
Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-
orang yang beriman”. (Q.S. An-Nisa 4:103)

Allah SWT berfirman dalam surat Ar-Rad:







Artinya: “(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram
dengan mengingat Allah. Ingatlah, Hanya dengan mengsingati Allah-lah hati
menjadi tenteram”. (QS. Ar-Ra’d 13 : 28)

Allah SWT berfirman dalam surat Thaha Ayat 130 :










Artinya: “Maka sabarlah kamu atas apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah
dengan memuji Tuhanmu, sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya dan
bertasbih pulalah pada waktu-waktu di malam hari dan pada waktu-waktu di
siang hari, supaya kamu merasa senang”. (QS Thaha : 130)

Di dalam kitab Shahih Muslim disebutkan sebuah hadits melalui

Mu’awiyah r.a yang menceritakan :

“Rasulullah SAW keluar menuju sebagian sahabatnya yang membentuk
suatu halaqah (dzikir). Beliau bersa, “apakah yang menyebabkan kalian duduk-
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duduk membentuk halaqah kepada Allah dan memuji-Nya atas karunia-Nya yang
telah menunjukkan kami kepada Islam dan menganugerahkan kepada kami.
“Beliau bersabda, “apakah hanya karena Allah, kalian melakukan duduk-duduk
ini? Ingatlah, sesungguhnya aku tidak bermaksud untuk melancarkan suatu
tuduhan terhadap kalian, melainkan telah datang kepadaku bahwa Allah SWT
membanggakan kalian dikalangan para malaikat.”

Bilamana seorang muslim membiasakan diri mengingat Allah SWT, maka

dia akan merasa dekat dengan Allah SWT dan berada dalam perlindungan serta

penjagaan-Nya. Dengan demikian, akan timbul pada dirinya perasaan percaya

pada diri sendiri, teguh, tenang, tentram dan bahagia. Firman Allah SWT :






Artinya: “Karena itu ingatlah kepada-Ku niscaya Aku akan selalu ingat pula
kepadamu, dan bersyukurlah kepada-Ku dan janganlah kamu mengingkari
nikmat-Ku”. (Al-Baqarah 2 : 152).

2. Manfaat Dzikir

Yani (2007:131-133) mengatakan bahwa selalu ingat kepada Allah (dzikir)

tidak akan membuat manusia mengabaikan Allah SWT, dengan segala ketentuan-

Nya. Karena satu-satunya perintah Allah yang menggunakan banyak kata adalah

perintah dzikir, sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Ahzaab ayat 41-42:







Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, berzdikirlah (dengan menyebut nama)
Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepada-Nya diwaktu
pagi dan petang.” (Al-Ahzaab:41-42)
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Paling tidak ada enam nilai penting atau keutamaan dzikir yang harus kita

pahami, diantaranya sebagai berikut:

1. Hati menjadi tenang

Ketenangan jiwa sangat penting dalam hidup ini, dzikir akan membuat hati

seorang mukmin menjadi tenang, karena itulah dzikir menjadi penting. Allah

SWT berfirman dalam surat Ar-Ra’d ayat 28:







Artinya:”(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram
dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati
menjadi tenteram.” (Q.S. Ar-Ra’d:28)

2. Memperoleh ampunan dan pahala

Seorang muslim kadang kala melakukan perbuatan yang  bernilai dosa.

Oleh karena itu, dia bisa menghapuskannya dengan dzikir, misalnya dengan

beristighfar dan hal ini juga akan membuatnya memperoleh pahala. Sebagaimana

yang dijelaskan oleh firman Allah SWT dalam surat Al-Ahzaab ayat 35:
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Artinya:”Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan
perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya,
laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-
laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah,
laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang
memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut
(nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang
besar.” (Q.S Al-Ahzaab:35)

3. Diingat Allah SWT

Diingat oleh Allah SWT Yang Maha Kuasa, apalagi diakhirat nanti

merupakan hal yang menyenangkan. Namun Allah akan mengingat manusia jika

mereka selalu berdzikir kepada-Nya. Allah SWT berfirman dalam surat Al-

Baqarah ayat 152:






Artinya:”karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya aku ingat (pula)
kepadamu dan bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu mengingkari
(nikmat)-Ku.” (Q.S Al-Baqarah:152)

4. Derajatnya terangkat

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah SWT dalam surat Ali Imran ayat

190-191:
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Artinya:”Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya
malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, (yaitu)
orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan
berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya
berkata): "Ya Tuhan Kami, Tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia,
Maha suci Engkau, Maka peliharalah Kami dari siksa neraka.” (Q.S Ali
Imran:190-191)

5. Mampu membedakan haq dan batil

Kemampuan membedakan haq dan batil yang dihasilkan dari dzikir

membuat seseorang akan meninggalkan kesalahan yang hendak dilakukannya.

Allah SWT berfirman dalam surat  Al-‘Araaf ayat 201:







Artinya:”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-‘Araaf:201)

6. Memperoleh keberuntungan

Beruntung karena hidupnya jadi teratur dengan kebersihan jiwanya, Allah

SWT berfirman dalam surat Al-A’laa ayat 14-15:




Artinya:”Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan
beriman), dan Dia ingat nama Tuhannya, lalu Dia sembahyang.” (Q.S Al-
A’laa:14-15)

Dari keenam manfaat dzikir ini yang berhubungan dengan kecerdasan

spiritual  adalah mampu membedakan haq dan batil, kemampuan haq dan batil ini
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yang dihasilkan dari dzikir membuat seseorang akan meninggalkan kesalahan

yang hendak dilakukannya, sehingga memungkinkan dapat meningkatkan

kecerdasan spiritualnya.

Husain (2009:299-300) mengatakan bahwa ketekunan seseorang mukmin

dalam mengingat Allah baik dengan mengucapkan tasbih, takbir, istighfar, do’a

maupun dengan membaca Al-Qur’an, membuat jiwa bersih dan bening serta

perasaannya tenang dan tentram. Sebagaiman yang diterangkan firman Allah

SWT dalam Al-Qur’an Surat Ar-Ra’d ayat 28:







Artinya:”(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram
dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati
menjadi tenteram.” (Q.S. Ar-Ra’d:28)

Bila seorang muslim membiasakan diri mengingat Allah, maka ia akan

merasa bahwa ia dekat kepada Allah dan berada dalam perlindungan serta

penjagaan-Nya. Dengan demikian, akan timbul pada dirinya perasaan percaya

pada diri sendiri, teguh, tenang, tentram, dan bahagia. Ingat akan Allah, yang

menimbulkan perasaan tenang dan tenteram dalam jiwa, tidak diragukan lagi

merupakan terapi bagi kegelisahan yang dirasakan manusia ketika ia mendapatkan

dirinya merasa lemah, tidak mempunyai penyangga dan penolong menghadapi

berbagai tekanan dan bahaya kehidupan. Allah berfirman:
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Artinya:”dan Barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku, Maka Sesungguhnya
baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada hari
kiamat dalam Keadaan buta". (Q.S. Thaahaa:124)

Dalam hal ini juga diterangkan dalam sabda Nabi Muhammad

SAW:”Berdzikir kepada Allah adalah penawar kalbu.” (HR Ad-Dailami).

Hidayat (2010:142) mengatakan bahwa jika kita selalu bersyukur

(berterimakasih), dan bertafakur (merenung) kepada Allah tentang segala

kebesaran, kasih, dan sayang-Nya, kita pun akan selalu berpikir positif tentang

keindahan ciptaan-Nya. Dengan berdzikir, berkontemplasi, dan beribadah secara

khususk, sebenarnya kita sedang melakukan proses internalisasi sifat-sifat Allah

ke dalam diri kita. “Takhballaqu bi akhlaqillah” kata Nabi SAW. Bukankah

Allah, misalnya sangat menyukai hamba-Nya yang selalu menyebut Bismillahi Al-

Rahman-i Al-Rahim. Artinya, kalau kita mau merasa dekat dan beriman serta

semakin bertakwa kepada Allah, hendaklah kita menumbuhkan dalam diri kita

sifat kasih sayang terhadap sesama.

Hawari (2004:141) mengatakan bahwa bagi mereka yang menderita sakit

hendaknya berusaha berobat disertai dengan do’a dan dzikir, hal ini sesuai dengan

2 buah hadits, sebagai berikut:

“Setiap penyakit ada obatnya. Jika obat itu tepat mengenai sasarannya, maka
dengan izin Allah penyakit itu sembuh”. (H.R. Muslim dan Ahmad).

“berobatlah kalian, maka sesungguhnya Allah SWT, tidak mendatangkan penyakit
kecuali mendatangkan juga obatnya, kecuali penyakit tua”. (H.R. At-Tirmidzi)

Hawari (2004:145-146) mengatakan bahwa pada umumnya orang yang

sedang menderita sakit diliputi oleh rasa cemas dan jiwa yang tidak tenang. Selain
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berobat pada ahlinya, maka berdo’a dan berdzikir (mengingat Allah) dapat

menenangkan jiwa yang bersangkutan. Tuhan menganjurkan dalam keadaan

bagaimanapun juga hendaknya ketenangan jiwa tetap dijaga karena Allah

menjanjikan pahala surga. Sebagaimana dijelaskan oleh dua buah ayat berikut ini:







Artinya:” (yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram
dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati
menjadi tenteram”.(Q.S. Ar-Ra’d:28)









Artinya:”Hai jiwa yang tenang.  Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang
puas lagi diridhai-Nya. Maka masuklah ke dalam jama'ah hamba-hamba-Ku,
masuklah ke dalam syurga-Ku. (Q.S. Al-Fajr:27-30)

Alfandi Haryanto (dalam Primadona, 2010:9-10) mengatakan bahwa

mengingat Allah SWT dengan tulus dan ikhlas karena mengharap ridha-Nya,

maka sesungguhnya kita adalah orang yang mulia dan dimuliakan oleh Allah

SWT, sebaliknya jika kita lari dari mengingat Allah SWT maka sesungguhnya

kita termasuk golongan manusia yang sangat merugi, manusia rendah, hina, dan

tak berguna. Dan sesungguhnya tiada yang lebih baik dan berharga bagi seorang

hamba yang hidup di bumi Allah SWT ini, selain mendapatkan cinta dan kasih

dari Allah SWT. Sedangkan cinta dan kasih sayang itu, hanya akan Allah berikan

kepada hamba-hamba-Nya yang bersedia melakukan perbuatan yang paling Allah

SWT sukai dan cintai, yakni banyak mengingat-Nya. Bukan hanya cinta dan kasih
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Allah SWT yang kita peroleh jika kita bersedia mengisi hari dan hati kita dengan

mengingat Allah SWT, tetapi mengingat Allah SWT juga akan memberikan kita

perasaan aman dan tentram, ini artinya kita akan terbebas dari gundah, cemas, dan

gelisah.

Allah SWT berfirman dalam surat Ar-Rad:







Artinya:” (yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram
dengan mengingat Allah. Ingatlah, Hanya dengan mengingati Allah-lah hati
menjadi tenteram.” (QS.Ar-Ra’d 13 : 28).

Menurut (Sukmono, 2008:1-2) berdzikir dilakukan dengan lidah dan hati,

dzikir inilah yang afdhal.  Bila dzikir hanya dilakukan dengan lisan saja, maka hal

itu hanya baru proses mengingat seseorang, sama halnya teringat terhadap suatu

peristiwa. Jadi, belum dikategorikan dzikir yang sebenarnya kalau seseorang

hatinya masih lalai atau tidak fokus kepada sang Khaliq.

3. Aspek-aspek Dzikir

Menurut Suradi (2007:86) mendefinisikan berdzikir ialah mengingat

dengan menyebut asma Allah SWT, berdzikir dapat dilakukan dengan hati dan

lisan, menurutnya ada beberapa aspek dari dzikir yaitu: tasbih, memuji,

menyanjung, dan menyebut sifat-sifat kebesaran dan keagungan yang dimiliki-

Nya.
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Sementara itu Ash Shiddieqy menyebutkan bebrapa aspek tentang dzikir

(dalam Nashori, 2005: 43) yaitu:

a. Niat adalah adanya kemauan yang kuat untuk melakukan dzikir. Orang

yang memiliki kemauan kuat memiliki keinginan yang kuat untuk

melakukan dzikir dalam berbagai kesempatan dimanapun berada.

b. Taqarrub adalah perasaan dekat sekali dengan Allah SWT sewaktu

melakukan dzikir. Individu yang taqarrub merasa bahwa Allah SWT

begitu dekat, bahkan sampai lebih dekat dari urat lehernya sendiri.

c. Ihsan adalah perasaan seakan-akan melihat Allah SWT atau Allah SWT

melihatnya sat yang bersangkutan berdzikir.

d. Tadarru’ adalah merasa tenang dan rendah diri dihadapan Allah SWT.

e. Khauf adalah merasa takut dengan kekuasaan dan kekuatan Allah SWT.

f. Tawaddu’ adalah merendahkan diri dihadapan manusia atau tidak

sombong.

4. Bentuk-bentuk Dzikir

Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT :
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Artinya: “(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk
atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit
dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan Ini
dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, Maka peliharalah kami dari siksa neraka.”
(QS.Ali-Imron : 191).

Dadang Hawari  (2002:199-200) mengatakan bahwa bentuk-bentuk

dzikir/bacaan dzikir  antara lain adalah:

1. Membaca Tasbih (Subkhaanallaah)

2. Membaca Tahmid (Alkhamdulillaah)

3. Membaca Tahlil (Laa Illaaha Illallah)

4. Membaca Takbir (Allahuakbaar)

5. Membaca Hauqalah (Laa Haula Walaa Quwwata Illaa Billaah)

6. Membaca Hasbalah (Hasbiyallaahu Wani’mal Wakil)

7. Membaca Istighfar (Astaghfirullaahal’adziim)

8. Membaca Lafadh Baqiyaatush Shaalihat (Subkhaanallaah

Walkhamdulillaah Walaa Illaaha Illaah Wallaahu Akbar)

C. Kerangka Pemikiran, Asumsi dan Hipotesis

1. Kerangka Pemikiran

Manusia merupakan makhluk yang memiliki berbagai macam kebutuhan,

baik itu kebutuhan lahiriah maupun kebutuhan batiniah. Dalam proses pencapaian

kebutuhan tersebut tidak semuanya yang benar-benar dapat terpenuhi dan
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terealisasi sesuai dengan apa yang diharpkan oleh individu tersebut, karena dalam

menjalani kehidupan ini manusia senantiasa dihadapkan dengan berbagai

persoalann dan rintangan dalam menjalani hidupnya. Manusia juga memiliki

lapisan hidup kejiwaan sadar dan ketidaksadaran, keduanya saling mempengaruhi,

maka jiwanya menjadi sehat, merasa aman.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya Menurut Zohar dan Marshall

(dalam Paisal, 2010) mengatakan bahwa kecerdasan spiritual (SQ) adalah

kecerdasan untuk menghadapi dan memecahkan persoalan makna atau nilai

(value), yaitu kecerdasan untuk menempatkan perilaku dan hidup kita dalam

konteks makna yang lebih luas dan kaya, kecerdasan untuk menilai bahwa

tindakan atau jalan hidup seseorang lebih bermakna dibandingkan yang lain.

Sementara menurut Abdul Mujib (dalam Ramayulis, 2009:97) kecerdasan

spiritual adalah kecerdasan qalbu yang berhubungan dengan kualitas batin

seseorang. Kecerdasan ini mengarahkan orang berbuat lebih manusiawi, sehingga

dapat menjaga nilai-nilai luhur yang mungkin belum tersentuh oleh akal pikiran

manusia.

Zohar dan Marshall (dalam Rofiah, 2012:9) mengatakan bahwa seseorang

membutuhkan religious framemork (kerangka religus) sebagai pembimbing untuk

memiliki dan  meningkatkan potensi kecerdasan spiritual. Kerangka religius dapat

ditempuh seseorang melalui berbagai cara, seperti bersemedi menenangkan hati

dari segala bentuk aktifitas duniawi, mengikuti training ESQ, rutin menjalankan

ibadah keagamaan dan melakukan hal-hal yang menunjang ketaatan dalam
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beragama seperti mengikuti pengajian agama baik secara langsung menghadiri

majelis ta’alim atau pun dengan cara lain seperti menyimak acara-acara seminar

rohani yang cukup banyak disiarkan oleh beberapa media elektronik. Hal lain

yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan ibadah keagamaan misalnya

puasa sunah, shalat sunah atau pun dengan melakukan dzikir.

Dzikir merupakan ibadah yang dilakukan oleh kaum muslim. Dzikir

berarti mensucikan, memuji, dan mengingat Allah. Dzikir juga merupakan amalan

praktis tetapi mempunyai nilai ibdah yang tinggi, karena dapat dilakukan kapan

saja dan di mana saja agar jiwa manusia selalu ingat kepada Allah Sang Maha

Pencipta ( Ash Shiddieqy, 1997).

Menurut Anas (dalam Ratna Supradewi 2008:204) dzikir sebaiknya

dilakukan dengan khusuk dan ikhlas, agar maknanya meresap ke dalam jiwa atau

hati. Manusia bukanlah makhluk horizontal sepenuhnya, atau makhluk vertikal

semata, melainkan memerlukan keseimbangan antara keduanya. Saat berdzikir

dengan tenang  dan berserah diri kepada-Nya, individu akan memasuki alam

transendental (vertikal) dan dapat mengalami pengalaman mistis keagamaan, serta

kelezatan spiritual, sehingga dengan kualitas dzikir yang baik akan meningkatkan

kecerdasan spiritual yang baik. Selanjutnya penulis menyimpulkan bahwa

terdapat hubungan yang signifikan antara dzikir dengan kecerdasan spiritual,

dimana semakin baik kualias dzikir seseorang maka semakin baik pula kecerdasan

spiritualnya. Hal ini berarti bahwa dzikir yang dilakukan sebagai ritual ibadah
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keagamaan mampu menjadi sarana untuk meningkatkan potensi kecerdasan

spiritual seseorang.

2. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan sebelumnya, maka

hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah terdapat hubungan yang

signifikan antara kecerdasan spiritual dengan dzikir pada mahasiswa yang

bergabung di Lembaga Dakwah Kampus UIN SUSKA Riau.


