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ABSTRAK 

 
Inayatussalamah, Iin. 2015, Menggali Kecerdasan Spiritual Melalui Kajian 

Tasawuf Di Majelis Pesona Ilahi Joresan Mlarak Ponorogo. Skripsi. 

Jurusan Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Sekolah 

Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. pembimbing Dr. 

Mambaul Ngadhimah, M.Ag. 

 

Kata Kunci : Kecerdasan Spiritual, Tasawuf Amali, Ngaji Rasa 

Penelitian ini dilatar belakangi bahwa pengetahuan spiritual merupakan 

pengetahuan yang dicapai melalui perjalanan rohani manusia, agar mampu 

mengenali dirinya dan Tuhannya. Pada umumnya manusia yang mengalami 

kegersangan spiritual mengalami kegoncangan bathin, sehingga berperilaku 

menyimpang dari tatanan hidup yang sejati yakni agama. Oleh karena itu mereka 

membutuhkan pencerahan jiwa atau ketenangan jiwa. Untuk mencapai ketenangan 

jiwa, sebagian orang mengikuti kajian tasawuf, salah satunya di Majelis Pesona 

Ilahi.  

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis akan menggali kecerdasan 

spiritual melalui kajian tasawuf di Majelis Pesona Ilahi Joresan Mlarak Ponorogo 

dengan permasalahan sebagai berikut: 1) Latar belakang diadakanya kajian 

tasawuf, 2) Nilai-nilai kecerdasan spiritual yang terdapat dalam kajian tasawuf, 3) 

Implementasi kecerdasan spiritual jama‟ah melalui kajian tasawuf, 4) Kontribusi 

yang diberikan dalam membangun kecerdasan spiritual jama‟ah. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sedangkan dalam 

pengumpulan data, penulis menggunakan metode wawancara mendalam, dan 

observasi. Adapun dalam analisis data penulis menggunakan analisis interaktif, 

milik Miles dan Hiberman dengan tahapan reduksi data, display data, dan 

penarikan kesimpulan. 

Berdasarkan hasil Penelitian di Majelis Pesona Ilahi, disimpulkan: 1). Di 

Latar belakang oleh 2 faktor: a) internal, karena Guru Mursyid Romo Kyai Labib 

Hudaf mendapatkan amanah dari baginda Rosulallah Saw untuk memimpin umat 

(Kholifah fi al-ard), b) eksternal, untuk mengikiskan kegersangan spiritual, 

menumbuhkan akhlakul karimah, menjadikan manusia cerdas spiritual. 2). Dari 

keempat nilai kecerdasan spiritual ini terbukti: menghantarkan jama‟ah Pesona 
Ilahi menjadi pribadi yang terarah hidupnya menuju satu titik yakni akherat, 

tertundukkan rasa, akal, dan dzohirnya sehingga selalu tenang dalam menghadapi 

peristiwa apapun, dan senantiasa bersikap bijak dalam menilai apapun dan 

siapapun. 3). Implementasi kecerdasan spiritual jama‟ah dapat dilihat dari: Dalam 

tutur bahasa sopan dan santun serta mempunyai perilaku yang berakhlakul 

karimah; Khusnudzon dan Qona’ah; Tunduk dan patuh terhadap perintah Guru 

Mursyid; dan Tafakkur. 4) Kontribusi yang diberikan yaitu menumbuhkan potensi 

kecerdasan spiritual yang berasal dari fitrah manusia itu sendiri. Yakni dari akal 

dasar manusia sebagai makhluk yang mengenal tuhannya dengan itu jama‟ah 
Pesona Ilahi merasakan kenikmatan (tanpa beban) dalam menjalani praktik 

keagamaan baik yang berupa ibadah mahdhah maupun ghoiru mahdhah.     
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia dan 

sempurna. Kemuliaan dan kesempurnaan itu ditandai dengan dikaruniainya 

otak dan akal untuk menjalankan fungsinya sebagai khalifah. Otak manusia 

dapat dibagi atas tiga aspek, yaitu cortex cerebri, system limbic dan lobus 

temporal. Cortex cerebri berfungsi mengatur kecerdasan intelektual (IQ), 

system limbic berfungsi mengatur kecerdasan emosional (EQ) dan lobus 

temporal berfungsi mengatur kecerdasan spiritual (Spiritual Quotient) SQ. 

Ketiga kecerdasan ini dapat berfungsi secara bersinerji dan dapat pula 

berfungsi secara terpisah sehingga berdampak pada bervariasinya perilaku dan 

karakter seseorang.
1
 

Rasulullah Saw, suri tauladan bagi seluruh manusia, telah menyatakan 

bahwa pusat eksistensi manusia yang menentukan kualitas kediriannya adalah 

qolbu. Manusia memiliki potensi qolbu untuk merenung, menyadari, 

menghayati, memilih mana yang baik dan buruk, bahkan menembus hijab 

kediriannya sendiri, “qolbu” ini mengandung pengertian sumber kesadaran 

                                                           
1
 Kadim Masaong, Urgensi pakem dalam penguatan sinergi kecerdasan iq eq dan sq 

Mahasiswa.pdf diakses pada tanggal 07April 2015. 
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batiniyah atau dapat disepadankan dengan hati nurani. Inilah yang diisyaratkan 

oleh Rasulullah Saw. Dalam sabdanya:
2
 

ّه أاوهي  ا فس فس الجس ك ّه وا ح الجس ك ح ص ا ص ضغ ا ّ في الجس  أٌاوا

ب  .الق

“Ketahuilah sesungguhnya dalam tubuh ada segumpal darah, jika ia 

baik, maka baiklah seluruh tubuh, tetapi jika ia rusak, rusaklah seluruh tubuh. 

Ketahuilah itulah hati nurani (qolbu)”. (HR. Bukhari dan Muslim).  

Beliau menjelaskan bahwa baiknya seseorang tergantung pada baiknya 

hati. Nabi s.a.w. juga mengajarkan kepada para sahabat bahwa Allah hanya 

akan melihat hati hamba-hambanya. Beliau bersabda :
3
 

۱ ّ:ع أبي هريرة رضي ه عنه قا : ۶ يه وس ى ه ع ّ ه :  قا رسو ه ص ا

وال,ا ينظر الى صورك ال, وأ وب وأع  )۱۱:  (.  ول ينظر الى ق

1786- Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, Rasulullah Saw telah bersabda: 

“Sesungguhnya Allah tidak akan melihat bentuk tubuhmu dan hartamu, tetapi 

Dia akan melihat hatimu dan perbuatanmu”.
4
 

Jika barometer baik tidaknya seseorang tergantung pada baik tidaknya 

hatinya yang merupakan sumber dari amal lahiriahnya, maka dia dituntut untuk 

memperbaiki hati dengan membebaskannya dari sifat-sifat tercela yang 

dilarang oleh Allah dan menghiasinya dengan sifat-sifat terpuji yang 

                                                           
2
 Burhanudin Dzikry dan Sibawaihi, Prophetic Intelegence Kecerdasan Kenabian 

Mengembangkan Potensi Robbani Melalui Peningkatan Keshatan Rubani Hamadani Bakran Adz-

dzakiey (Karang Malang A4 Yogyakarta : Gedung Pustaka al-Furqan, 2006), XVI. 
3
 Syaikh „Abdul Qadir Isa, Hakekat Tasawuf (Jakarta : Qisthi Press, 2011), 13. 

4
 Muhammad Nashiruddin Albana, Mukhtashar Shahih Muslim Buku 2 (Jakarta: Pustaka 

Azzam Anggota IKAPIDKI, 2008), 504. 
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diperintahkan-Nya. Dengan begitu, hatinya akan menjadi sehat dan bersih, dan 

dia tergolong orang yang menang, selamat dan beruntung di akhirat. 

Kecerdasan adalah potensi alamiah (fitrah) yang dimiliki manusia. 

Sebagai anugerah tertinggi dari Allah SWT dan yang memuliakan manusia 

dengan makhluk lain. Kecerdasan Spiritual adalah kemampuan untuk memberi 

makna ibadah terhadap setiap perilaku dan kegiatan, melalui langkah-langkah 

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

berprinsip „‟hanya karena Allah“.5 Maka kecerdasan spiritual dapat disebut 

sebagai kecerdasan yang berasal dari dalam hati, menjadikan manusia kreatif 

ketika mereka dihadapkan pada masalah pribadi, dan mencoba melihat makna 

yang terkandung didalamnya, serta menyelesaikannya dengan baik agar 

memperoleh ketenangan dan kedamaian hati. 

Banyak sekali diantara kita yang saat ini hidupnya kacau atau berantakan. 

Dengan SQ membuat seseorang bisa memaknai hidup dengan kebijaksanaan. 

Seseorang yang merasakan kesuksesan akan punya empati untuk merasakan 

apa yang dirasakan oleh orang lain yang sedang mengalami kesulitan, dan rasa 

tolong menolong, membantu serta mensyukuri atas apa yang mereka capai. 

Orang yang tidak memiliki kecerdasan spiritual yang baik, hanya menjalani 

kehidupan dengan ego yang tinggi, maka dari itu SQ sangat penting dibutuhkan 

oleh manusia. Agar dapat menyeimbangkan kehidupan demi terwujudnya 

kebahagiaan dan kesuksesan hidup. 

                                                           
5
 Ary Ginanjar Agustian, Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi dan Spiritual 

Berdasarkan 6 Rukun Iman dan 5 Rukun Islam (Jakarta : Arga Wijaya Persada, 2001), 57. 
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Pengetahuan spiritual merupakan pengetahuan yang harus dicapai dengan 

laku spiritual atau yang bisa disebut dengan perjalanan rohani, suluk, thariqah, 

manusia memerlukan ini agar mampu mengenali dirinya dan tuhannya, serta 

yang lebih penting adalah menyatukan diri dengan Tuhan Yang Maha Esa. 

Dalam Islam, orang beriman dan berilmu pengetahuan dipandang sangat luhur 

kedudukannya di sisi Allah SWT dari pada yang lainnya.
6
 Sebagaimana seperti 

yang kita ketahui diatas bahwa spiritual Quostion menjadi salah satu hal 

terpenting dalam kehidupan yang ada kaitannya untuk mendekatkan diri 

kepada Allah. 

Akan tetapi pada realitannya belum semua umat islam mempunyai nilai-

nilai spiritual yang mampu digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, 

agar ibadah yang dilakukannya mencapai tingkat kekhusuan. Pada umumya 

nilai-nilai spiritual antara lain: kebenaran, kejujujran, kesederhanaan, 

kepedulia, kerja sama, kebebasan, kedamainan, cinta, pengertian, amal baik, 

tanggung jawab, tenggang rasa, integritas, rasa percaya, kebersihan hati, 

kerendahan hati, kesetiaan, kecermata, kemuliaan, keberanian, kesatuan, rasa 

syukur, humor, ketekunan, kesabaran, keadilan, persamaan, keseimbangan, 

ikhlas, hikmah, dan keteguhan. 

Jika seseorang dapat menerapkan nilai-nilai spiritual di dalam kehidupan 

sehari-hari maka dapat dikatakan seseorang itu mempunyai kecerdasan 

spiritual yang baik. Oleh karena itu ciri orang yang cerdas spiritual itu 

diantaranya adalah senang berbuat baik, senang menolong orang lain, merasa 

                                                           
6
 Basuki dan Miftahul Ulum, Filsafat Pendidikan Islam (Ponorogo: STAIN Ponorogo 

press, 2007), 78. 
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memikul sebuah misi yang mulia, merasa terhubung dengan sumber kekuatan 

di alam semesta, dan mempunyai sense of humor yang baik. Individu yang 

cerdas secara spiritual melihat kehidupan ini lebih agung dan sakral, 

menjalaninya sebagai sebuah panggilan untuk melakukan sesuatu yang unik, 

menemukan tujuan luhur dan agung. Menurut Jalaluddin Rakhmat, kriteria 

mengukur kecerdasan spiritual seseorang ialah: dengan mengenal motif kita 

yang paling dalam, memiliki tingkat kesadaran yang tinggi, bersikap responsif 

pada diri yang dalam, dapat memanfaatkan dan mentransendenkan kesulitan 

atau penderitaan, sanggup berdiri menentang dan berbeda dengan orang 

banyak, enggan mengganggu atau menyakiti, memperlakukan agama secara 

cerdas, memperlakukan kematian secara cerdas.
7
 

Penuturan Danah Zohar dan Ian Marshall tentang pentingnya manusia 

mempunyai “kecerdasan spiritual”. Manusia perlu cerdas dalam menghadapi 

dan memecahkan makna dan nilai, sebuah kecerdasan untuk menempatkan 

perilaku dan hidup kita dalam konteks makna yang lebih luas dan kaya.
8
 

Dengan memiliki kecerdasan spiritual (SQ) yang tinggi, maka tidak akan 

terbawa arus zaman yang semakin kehilangan nilai-nilai kehidupan, kurangnya 

rasa simpati dan empati pada sesama dan kurangnya kesadaran untuk menjaga 

alam semesta demi terjaganya kelangsungan hidup umat manusia. 

Inilah kenapa kecerdasan spiritual dinilai sebagai kecerdasan yang paling 

penting dalam kehidupan seseorang. Karena menemukan makna dari 

kehidupan dan kebahagiaan adalah tujuan dari setiap orang dalam hidupnya. 

                                                           
7
 Sudirman Tebba, Tasawuf Positif  (Bogor: Kencana, 2003), 22. 

8
 Tim Redaksi, “Bertasawuf: Berkecerdasan Emosi dan Spiritual”,  Jurnal Khas Tasawuf 

(No. 9 Tahun II, 2002), 7-8. 
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Oleh karena itu dengan Spiritual Quotient (SQ) manusia dapat membangun 

berbagai perspektif baru dalam kehidupannya. Orang yang memiliki SQ tinggi 

akan menjadi part of solution bukan part of problem. Artinya, SQ bisa 

menjadikan manusia sebagai makhluk yang komplit atau insan kamil secara 

intelektual, emosional dan spiritual.
9
 

Manusia sekarang hidup dalam kebudayaan yang mengalami 

kegersangan spiritual. Fenomena ini terjadi karena dunia diwarnai oleh 

hilangnya moral, dan terkikisnya rasa kebersamaan. Kita hanya memikirkan 

tentang IQ dan EQ tanpa memperdulikan SQ. Padahal pencarian makna, visi, 

dan nilai kehidupan merupakan aspek terpenting bagi keberadaan manusia. 

Hanya orang yang bisa menemukan makna hidupnya sajalah yang akan merasa 

bahagia dengan kehidupan ini.
10

 Manusia yang mengalami kegersangan 

spiritual maka akan menimbulkan gejolak diri (tekakan diri) yang sering kita 

sebut stres. berdampak pada bidang kejiwaan seperti kecemasan atau depresi. 

Kecemasan merupakan gangguan alam perasaan yang ditandai dengan 

perasaan ketakutan atau kekhawatiran yang mendalam dan berkelanjutan. 

Begitu juga, depresi merupakan gangguan perasaan yang ditandai dengan 

kemurungan dan kesedihan yang mendalam dan berkelanjutan hingga 

hilangnya kegairahan hidup. Selain itu akibat dari gersangnya spiritual maka 

bisa saja akan bertindak membunuh, merampok, mencuri. Bagiamana solusi 

atas masalah di atas. Solusi mendasar yang bisa dilakukan adalah melalui 

kajian tasawuf yang di dalamnya terdapat nilai-nilai kecerdasan spiritual 

                                                           
9
 Ahmad Najib Burhani, Sufisme Kota  (Jakarta: Serambi, 2001), 114. 

10
 Ibid., 112-113. 
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manusia. Bagaimana kajian tasawuf yang efektif untuk menggali kecerdasan 

spiritual. Yaitu dengan dibutuhkannya pembersihan jiwa (tazkiyah al-nafs ), 

karena dengan usaha inilah jiwa akan terbebas dari hal-hal yang mengotorinya. 

Dengan itu dapat menumbuh kembangkan manusia yang tangguh, beriman, 

bertakwa dan sukses dunia akhirat. 

Umat Islam, pada kenyataannya mereka membutuhkan tasawuf yakni 

bentuk spiritualisme Islam yang kehadirannya benar-benar merupakan solusi 

karena tasawuf memiliki semua unsur yang dibutuhkan oleh manusia semua 

yang diperlukan bagi realisasi kerohanian yang luhur, bersistem dan tetap 

dalam koridor syariah. jalan tasawuf ini mempunyai dimensi pengalaman dan 

teoritis. Dimensi pengalamannya berkenaan dengan proses kesaksian batin 

yang membimbing melalui pengalaman dan keadaan tertentu. Dimensi teoritis 

didasarkan pada al-Qur‟an. Tasawuf yang dibimbing oleh pemahaman wahyu 

ini tidak saja bersifat mistis tapi juga praktis. Tasawuf menawarkan model 

kehidupan manusia yang matang. Islam dengan menempuh jalan tasawuf 

dalam membantu dan membimbing manusia berusaha mewujudkan kualitas 

kepribadian yang tangguh, mengembangkan perilaku-perilaku yang efektif 

pada diri individu dan lingkungannya serta menanggulangi problem hidup dan 

kehidupan secara mandiri.
11

 

Banyak para ahli (para sufi) yang memberikan definisi tentang tasawuf 

sesuai dengan pengalaman batin masing-masing. Dan karena dominannya 

ungkapan batin (rasa) ini, maka beragam pula definisi mengenai tasawuf, 

                                                           
11

 M. Hamdani Bakran adz-Dzaky, Konseling dan Psikoterapi Islam  (Yogyakarta: Fajar 

Pustaka baru, 2002), 129. 
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sehingga sulit dikemukakan sebuah definisi yang menyeluruh. Namun dapat 

ditarik sebuah pengertian yang saling melengkapi dan lebih menyeluruh bahwa 

tasawuf adalah kesadaran murni (fitrah) yang mengarahkan jiwa yang benar 

kepada amal dan kegiatan yang sungguh-sungguh menjauhkan diri dari 

keduniaan dalam rangka mendekatkan diri sedekat mungkin dengan Tuhan 

untuk mendapatkan perasaan perhubungan yang erat dengan wujud yang 

mutlak.
12

 

“Majelis Pesona Ilahi” di dalamnya menaungi dan menuntun hamba-

hamba Allah yang membutuhkan tuntunan hidup. Duduk sama rata, sama rasa 

dengan latar belakang/back ground kehidupan yang berbeda-beda atau 

bermacam-macam, yaitu menaungi berbagai macam profesi diantaranya 

menjabat sebagai Guru, Pelajar, ibu rumah tangga, Wirasuwasta, Petani, 

Pedagang, Pengusaha dll. Serta tanpa memandang usia dari  anak-anak sampai 

lanjut usia, sehingga membuat diri ini semakin tertarik apa sebenarnya “Pesona 

Ilahi” itu?. Pesona Ilahi adalah hamba yang hidup penuh perjuangan dalam 

melewati dan menyelami kepahitan hidup, sehingga didalam kehidupan akan 

menemukan hikmah hidup. Dan hamba yang terus bergerak dengan sobbaring 

syakur dalam khidmat meniti lapisan demi lapisan hikmah, maka hamba 

tersebut akan menemukan pesonanya Allah disetiap ia mengarahkan 

pandangannya kesiapapun dan keapapun. Sehingga melihat suatu benda 

apapun sekecil apapun mempunyai makna tersendiri. Contoh melihat batu 

                                                           
12

 Noer Iskandar al-Barsyany, Tasawuf Tarekat dan Para Sufi  (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, cet. I, 2001). 
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ternyata dari batu itulah bangunan dapat berdiri dengan kokohnya, sehingga 

yang melihat terpesona dengan kehebatannya batu.
13

 

Majelis Pesona Ilahi ini bertujuan yakni berjalan di dalam tuntunan Islam 

yang haq untuk mencari ridho Allah dan Rosul-Nya lewatnya tuntunan al-

Qur‟an dan al-Hadits sebagai landasan utama, yang dibimbing oleh guru 

mursyid. Yang mengajarkan untuk mengutuhkan wujud syukur kita kepada 

Allah. Yang kita yakini bahwasannya lewatnya syukur, maka ridha Allah 

senantiasa mengiringi gerak dzohir batin kita. Selain itu kajian yang di ajarkan 

di majelis tersebut kita wajib menghaluskan rasa karena lewatnya kehalusan 

rasa kita dapat memahami dan mengerti apa yang menjadi gerak kehendak 

Allah yang dihadirkan lewatnya gerak orang lain dan geraknya alam. 

Dengan tuntunan al-Qur‟an dan al-Hadits maka dapat mengikiskan 

kegersangan serta menumbuhkan akhlakul karimah manusia yang telah hilang 

sehingga menjadikan manusia yang cerdas secara spiritual melalui kajian 

tasawuf yang didalamnya terdapat nilai-nilai kecerdasan spiritual, yaitu seperti 

kehalusan guru menuntun seorang preman menjadi ahli ibadah, seorang 

pemabuk menjadi seorang yang tawadlu‟, seorang penjudi menjadi orang yang 

“ngerti” dan seorang pencandu menjadi ahli dzikir. Sehingga tertuntunan 

secara anggun dan santun dari mulai tertatanya gerak perilaku dan bahasa lisan. 

Yang mana mereka itu diajarkan berkasih sayang tanpa memandang siapa dan 

apa atau dapat dikatakan tidak membedakan antara satu sama lain.
14

 Dalam 

                                                           
13

 Hasil wawancara Guru Mursyid Romo Kyai Labib Hudaf (guru pembimbing dan 

panuntun) tgl 03 Desember 2014 di Majelis Pesona Ilahi Joresan Mlarak Ponorogo. 
14

 Hasil wawancara Bundha Tazkiyatus Sa‟adah tgl 03 Desember 2014 di Majelis Pesona 

Ilahi Joresan Mlarak Ponorogo. 
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ajaran tasawuf di majelis Pesona Ilahi ini seorang murid harus mengikuti 

aturan-aturan yang telah di tetapkan oleh guru mursyid, hidup bersama guru 

mursyid dalam sebuah tempat untuk mengajarkan suatu ilmu kerohanian (ilmu 

batin). dengan harapan agar para jama‟ah mempunyai jiwa atau qolbu yang 

senantiasa bersih, jernih, halus dan mampu melawati ujian-ujian yang Allah 

hadirkan lewatnya dari semua godaan duniawiyah. 

Berdasarkan fenomena yang ada di atas, maka peneliti tertarik untuk 

mengadakan penelitian di Majelis Pesona Ilahi. Yang mengungkapkan 

bagaimana kajian tasawuf di Majelis Pesona Ilahi  sehingga dapat 

menumbuhkan kecerdasan spiritual jama‟ahnya. Sehingga dengan demikian 

peneliti membuat judul skripsinya tentang “MENGGALI KECERDASAN 

SPIRITUAL MELALUI KAJIAN TASAWUF DI MAJELIS PESONA ILAHI 

JORESAN MLARAK PONOROGO” perlu dilakukan. 

   

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan fenomena diatas maka penelitian ini memfokuskan 

penelitiannya yakni: Menggali Kecerdasan Spiritual Melalui Kajian Tasawuf 

di Majelis Pesona Ilahi Joresan Mlarak Ponorogo. 
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C. Rumusan Masalah 

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, maka fokus masalah yang 

menjadi kajian penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana Latar Belakang diadakannya Kajian Tasawuf di Majelis 

Pesona Ilahi Joresan Mlarak Ponorogo? 

2. Bagaimana Nilai-nilai Kecerdasan Spiritual yang Terdapat dalam Kajian 

Tasawuf di Majelis Pesona Ilahi Joresan Mlarak Ponorogo? 

3. Bagaimana Implementasi Kecerdasan Spiritual Para Jama‟ah Melalui 

Kajian Tasawuf di Majelis Pesona Ilahi Joresan Mlarak Ponorogo? 

4. Apa Kontribusi yang diberikan Majelis Pesona Ilahi dalam Membangun 

Kecerdasan Spiritual Jama‟ah?. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Dengan acuan rumusan masalah diatas, adapun tujuan kajian penelitian 

ini adalah untuk : 

1. Mendeskripsikan Latar Belakang Adanya Kajian Taswuf di Majelis 

Pesona Ilahi Joresan Mlarak Ponorogo? 

2. Mendeskripsikan Nilai-nilai Spiritual yang Terdapat dalam Kajian 

Tasawuf di Majelis Pesona Ilahi Joresan Mlarak Ponorogo? 

3. Mendeskripsikan Implementasi Kecerdasan Spiritual Para Jama‟ah 

Melalui Kajian Tasawuf di Majelis Pesona Ilahi Joresan Mlarak 

Ponorogo? 
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4. Mendeskripsikan Kontribusi yang diberikan Majelis Pesona Ilahi dalam 

Membangun Kecerdasan Spiritual Jama‟ah? 

 

E. Manfaat Penelitian 

Dalam setiap melakukan penelitian ataupun kajian, diharapkan kita 

menghasilkan manfaat secara teoritis dan praktis, baik untuk diri sendiri 

maupun orang lain. Adapun manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan teori kecerdasan 

spiritual dan tasawuf amali.  

2. Manfaat praktis 

a. Bagi Peneliti 

Diharapkan dapat memberikan sumbangan dan pengembangan 

ilmu pengetahuan sekaligus dapat dijadikan sebagai sumbangan 

pemikiran bagi penulis dan pembaca menggali kecerdasan spiritual 

melalui kajian tasawuf yang didalamnya terkandung nilai-nilai 

kecerdasan spiritual. Serta mendapatkan pengalaman baru, dan juga 

mendapatkan alternatif untuk memahami makna dan nilai hidup 

dengan kecerdasan spiritual melalui kajian tasawuf. 

b. Bagi Jama‟ah Pesona Ilahi 

Mendapatkan pengalaman baru serta dapat mengetahui latar 

belakang diadakannya kajian tasawuf di Majelis Pesona Ilahi dan 
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dapat mengetahui ukuran kecerdasan spiritual, yaitu anatara jama‟ah 

yang sudah hidup kecerdasan spiritualnya dengan yang belum hidup 

kecerdasan spiritualnya, sehingga dapat meningkatkan kecerdasan 

spiritual jama‟ah. Serta dapat menambah khazanah Pendidikan Agama 

Islam. 

c. Bagi Kampus STAIN Ponorogo 

Menambah wawasan dan tambahan referensi baru yang 

mungkin dapat bermanfaat bagi warga Kampus STAIN Ponorogo di 

kemudian hari.  

 

F. Metodologi Penelitian 

Secara umum, metode penelitian diartikan sebagai cara mendapatkan 

data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.
15

    

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif 

kualitatif. Hal ini dikarenakan dalam kegiatan penelitian ini akan 

menghasilkan data deskriptif  berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dalam pendekatan 

deskriptif, data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, bukan 

angka-angka. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-

kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data 

tersebut bisa berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, video 
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tape, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya.
16

 

Data yang saya hasilkan berasal dari naskah wawancara yaitu wawancara 

mendalam. Adapun pendekatan ini penulis gunakan untuk mengetahui 

mengenai menggali kecerdasan spiritual melalui kajian tasawuf di Majelis 

Pesona Ilahi. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Studi kasus 

merupakan penelitian yang dilakukan terhadap suatu kesatuan sistem. 

Kesatuan ini berupa program, kegiatan, peristiwa, atau sekelompok 

individu yang terikat oleh tempat, waktu, atau ikatan tertentu.
17

 Kasusnya 

dalam hal ini berkaitan dengan menggali kecerdasan spiritual jama‟ah 

melalui kajian tasawuf di Majelis Pesona Ilahi Joresan Mlarak Ponorogo. 

Dalam studi kasus ini peneliti mengkaji disisi kecerdasan spiritual 

jama‟ahnya, bagaimana prosesnya sehingga jama‟ah memiliki kecerdasan 

spiritual tersebut  yaitu dengan istiqomah mengaji dan siap menjalankan 

apa saja yang dituntun guru mursyid, dengan seperti itu guru mursyid 

memberikan   fasilitas kepada jama‟ah untuk mengaktualisasikan potensi 

diri dengan diciptakannya suasana fastabikul khairot (berlomba-lomba 

didalam kebaikan). Yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif 

mengenai nilai-nilai keceradasan spiritual dari suatu kajian tasawuf, seperti 

mengerti rasa orang lain, lebih mengedepankan adab, jeli, teliti, hati-hati, 
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Rosdakarya, 2007), 64.  



16 

 

 

menghormati orang lain, dan tidak membeda-bedakan, selalu berfikir 

positif atau berkhuznudzon, rendah hati, rasa syukur, dan jujur.  

2. Kehadiran Peneliti 

Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen utama 

yaitu sebagai pelaksana, pengamat, dan sekaligus sebagai pengumpul data 

tanpa atau dengan bantuan orang lain. Menurut Lexy Moleong, kedudukan 

peneliti dalam penelitian kualitatif cukup rumit. Peneliti berperan 

sekaligus sebagai perencana, mengumpulkan, menganalisis, serta 

menafsirkan data, dan pada akhirnya menjadi pelapor hasil penelitiannya. 

Dengan demikian, peneliti dikatakan sebagai instrument atau alat disini 

tepat karena ia menjadi segalanya dari keseluruhan proses penelitian.
18

 

Dengan kata lain, kehadiran peneliti disamping sebagai instrument kunci 

juga menjadi faktor penting dalam seluruh kegiatan penelitian ini. Karena 

kedalaman serta ketajaman menganalisis data tergantung pada peneliti. 

Dalam penelitian ini, peneliti yang menentukan setiap langkahnya, apakah 

penelti melanjutkan partisipannya selama kegiatan atau tidak. Peneliti juga 

menentukan data yang dibutuhkan selama berada di lapangan.  

3. Lokasi Penelitan 

Dalam Penelitian ini dilaksanakan di Majelis Pesona Ilahi Joresan 

Mlarak Ponorogo. Yang berlokasi di bagian sebelah timur Pondok 

Pesantren Al-Islam Joresan dan sebelah barat Pondok Pesantren Moderen 

Darussalam Gontor. lokasi ini sengaja dipilih karena ngaji di Majelis 
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Pesona Ilahi ada keunikan dalam proses pendidikannya, yang bukan hanya 

mencakup suluk dijalan Allah swt. Melainkan juga akhlak terhadap 

sesama bahkan seluruh hasil ciptaan-Nya. Terbukti dalam bentuk kajian di 

Majelis Pesona Ilahi yang bersifat merangkul, seperti; bimbingan langsung 

dengan Guru Mursyid Romo Kyai Labib Hudaf dan Bunda Tazkiyatus 

Sa‟adah , yang didalam kajian tersebut yaitu mengaji rasa, karena ngaji 

rasa merupakan ngaji al-qur‟an yaitu ngaji ayatullah yang wajib di kaji, 

seperti memperhatikan, memikirkan, merenungkan, yang di dalam al-

qur‟an disebut iqro atau membaca yaitu menggenapkan seluruh 

kemampuan untuk dapat mengetahui yang sesungguhnya apa yang 

dikatakan ayat-ayat Allah atau petunjuk Allah. Dengan pemilihan lokasi 

penelitian ini, penulis berharap dapat menemukan hal-hal yang bermakna 

baru.
19

  

4. Sumber Data 

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata–kata dan 

tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain–

lain.
20

 Dengan demikian sumber data dalam penelitian ini adalah kata-kata 

dan tindakan yaitu wawancara dan observasi.   

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah: Person (orang) 

sebagai sumber data di Majelis Pesona Ilahi Joresan Mlarak Ponorogo 

adalah Guru Mursyid Romo kyai Labib Hudaf, Bunda Tazkiyatus Sa‟adah 

                                                           
19

 Hasil wawan cara Bundha Tazkiyatus Sa‟adah tgl 03 Desember 2014 di Majelis Pesona 

Ilahi Joresan Mlarak Ponorogo. 
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selaku istri Guru Mursyid Romo Kyai Labib Hudaf, dan jama‟ah Majelis 

Pesona Ilahi.  

Place ( tempat ) dalam penelitian lapangan ini, peneliti memilih 

tempat di Majelis Pesona Ilahi Joresan Mlarak Ponorogo. Sumber data 

tambahan, meliputi sumber data tertulis yaitu paper atau dokumen-

dokumen yang berkaitan tentang menggali kecerdasan spiritual melalui 

kajian tasawuf.  

5. Teknik Pengumpulan Data 

Tujuan utama teknik pengumpulan data adalah untuk mendapatkan 

data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan 

mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.
21

 

Dalam mengumpulkan data, teknik yang meliputi wawancara dan 

observasi. Bagi peneliti kualitatif fenomena dapat dimengerti maknanya 

secara baik, apabila dilakukan interaksi dengan subjek melalui wawancara 

mendalam dan di observasi pada latar, dimana fenomena tersebut 

berlangsung. Adapun teknik pengumpulan data antara lain adalah sebagai 

berikut:  

1. Wawancara 

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Dalam 

teknik pengumpulan data, wawancara oleh peneliti digunakaan apabila 

melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus 

                                                           
21

 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif  (Bandung: Alfabeta, 2005), 62.  



19 

 

 

diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal–hal dari 

responden yang lebih mendalam.
22

 

Wawancara memiliki berbagai macam jenisnya antara lain: (a). 

Wawancara pembicaraan informal, (b). Pendekatan dengan menggunakan 

petunjuk umum wawancara, (c). Wawancara pintu terbuka. Disamping itu, 

ada bermacam–macam wawancara yang lain: (a). wawancara oleh tim atau 

panel, (b). wawancara tertutup dan terbuka,(c). wawancara riwayat secara 

lisan, (d). wawancara terstruktur dan tidak terstruktur.
23

 

Sedangkan dalam penelitian ini, teknik wawancara yang digunakan 

adalah wawancara mendalam, artinya peneliti mengajukan beberapa 

pertanyaan secara mendalam yang berhubungan dengan fokus 

permasalahan, sehingga dengan wawancara mendalam ini data–data bisa 

terkumpulkan semaksimal mungkin. Adapun informan dalam penelitian ini 

adalah:  

a. Guru Mursyid Romo Kyai Labib Hudaf , memperoleh data tentang 

asal usul sejarah berdirinya Majelis pesona Ilahi. Latar belakang 

diadakannya kajian taaswuf di Majelis Pesona Ilahi Joresan Mlarak 

Ponorogo. Nilai-nilai kecerdasan spiritual yang terdapat dalam kajian  

tasawuf di Majelis Pesona Ilahi Joresan Mlarak Ponorogo. 

Implementasi  kecerdasan spiritual para jama‟ah melalui kajian 

tasawuf di Majelis Pesona Ilahi Joresan Mlarak Ponorogo. Serta 
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kontribusi yang di berikan Maejlis Pesona Ilahi dalam membangun 

kecerdasan spiritual jama‟ah di Joresan Mlarak Ponorogo. 

b. Bunda Tazkiyatus Sa‟adah (istri dari Guru Mursyid Romo kyai Labib 

Hudaf) untuk memperoleh data tentang asal usul sejarah berdirinya 

Majelis Pesona Ilahi, Nilai-nilai kecerdasan spiritual yang terdapat 

dalam kajian tasawuf di Majelis Pesona Ilahi Joresan Mlarak 

Ponorogo. Implementasi kecerdasan spiritual para Jama‟ah melalui 

kajian tasawuf di Majelis Pesona Ilahi Joresan Mlarak Ponorogo. 

Sarana dan prasarana. Serta keadaan Jama‟ah di Majelis Pesona Ilahi. 

c. Jamaah  Majelis Pesona Ilahi untuk memperoleh data tentang. Latar 

belakang diadakannya kajian tasawuf di Majelis Pesona Ilahi Joresan 

Mlarak Ponorogo. Nilai-nilai kecerdasan spiritual yang terdapat dalam 

ajaran tasawuf di Majelis Pesona Ilahi Joresan Mlarak Ponorogo. 

Implementasi kecerdasan spiritual para jama‟ah melalui kajian 

tasawuf di Majelis Pesona Ilahi Joresan Mlarak Ponorogo. Serta 

kontribusi yang di berikan Majelis Pesona Ilahi dalam membangun 

kecerdasan spiritual jama‟ah. Diantaranya mewawancarai: Gus Iqbal, 

Ustad. Abdullah Sufi (Idrus), Ustad. Abdullah Fikri Basya.  

2. Observasi 

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan apabila 

penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala 

alam, dan bila responden yang diamati  tidak terlalu besar. 
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Observasi adalah sebagai suatu aktifitas untuk memperhatikan 

sesuatu dengan menggunakan alat indra, yaitu melalui penglihatan, 

penciuman, pendengaran, peraba, dan pengecap.
24

  

Pengamatan dan pencatatan yang dilakukan  terhadap objek 

ditempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa, sehingga observasi 

berada bersama objek yang diselidiki disebut observasi langsung. 

Sedangkan observasi tidak langsung adalah pengamatan yang dilakukan 

tidak pada saat berlangsungnya suatu peristiwa yang akan diselidiki 

misalnya peristiwa tersebut diawali melalui rangkaian foto.
25

 Dapat 

dikatakan, jantungnya penelitian kualitatif adalah catatan lapangan.  

Catatan lapangan dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif, 

artinya catatan lapangana yang berisi gambaran tentang latar 

pengamatan, orang, tindakan, dan pembicaraan tentang segala sesuatu 

yang berhubungan dengan fokus penelitian. Bagian dari deskriptif 

tersebut berisi beberapa hal diantaranya adalah gambaran dan fisik, 

rekonstruksi dialog, deskripsi latar fisik, catatan tentang peristiwa 

khusus, gambaran kegiatan dan perilaku pengamat. 

Observasi dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui data 

tentang: Implementasi kecerdasan spiritual para jama‟ah melalui kajian 

tasawuf di Majelis Pesona Ilahi. Untuk mendapatkan data tersebut 

peneliti mengamati para jama‟ah dalam kegiatan kesehariannya ketika 

mengaji di Majelis Pesona Ilahi yaitu melalui menyaksikan bagaimana 
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jama‟ah Pesona ilahi yang tertuntunan secara anggun dan santun dari 

mulai tertatanya gerak perilaku dan bahasa lisan. Yang mana mereka itu 

diajarkan berkasih sayang tanpa memandang wujud atau dapat dikatakan 

tidak membedakan antara satu sama lain. Welas asih sebagai landasan 

utama untuk menebarkan Rahmatan Lil’alamin. Jadi penerapan jama‟ah 

yang telah mempunyai kecerdasan spiritual dapat dilihat dari perilaku 

dan bahasa lisannya yang semakin hari semakin tertata anggun dan 

santun. Contohnya menerapkan welas asih kepada sesama jama‟ah yaitu 

perilaku jama‟ah apabila ada saudaranya yang sedang sakit ia 

membantunya dan merawatnya. Dan apabila jama‟ah ada yang sedang 

kesusahan maka menghiburnya dan membantunya.  

6. Teknik Analisis data 

Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu 

suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan 

menjadi hipotesis.
26

 Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan 

sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai 

di lapangan. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan 

analisis data kualitatif, yang mengikuti konsep yang diberikan Miles dan 

Hiberman.
27

   

Miles dan Hiberman Miles dan Hiberman mengemukakan bahwa 

aktivitas dalam analisis data kualitatif di lakukan secara interaktif dan 

berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian, sehingga 
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sampai tuntas dan datanya sampai jenuh. Aktivitas dalam analisis data 

meliputi:  

1. Reduksi data (date reduction) 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang 

pokok, menfokuskan pada hal-hal yang penting untuk dicari tema dan 

polanya.
28

 Dengan demikian, data yang telah direduksi akan 

memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti 

untuk melakuakan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila 

diperlukan.
29

 Data yang direduksi oleh penulis adalah data tentang 

hasil wawancara dan observasi yang meliputi sejarah singkat, letak 

geografis, visi dan misi Majelis Pessona Ilahi.  

2. Penyajian data (date display) 

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya disajikan berupa 

data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam 

bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. 

Selanjutnya adalah menguraikan data dengan teks yang bersifat 

naratif. Tujuan penyajian ini adalah untuk mempermudahkan 

pemahaman terhadap pokok permasalahan dan bisa segera dilanjutkan 

berdasarkan penyajian yang telah dipahami. Data yang di display oleh 

penulis adalah data mengenai temuan penelitian meliputi struktur 

kepengurusan jama‟ah Majelis Pesona Ilahi, sarana dan prasarana dan 

keadaan jama‟ah Majelis Pesona Iahi. 
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3. Verifikasi (conclusion Drawing) 

Tahap ini proses pengambilan kesimpulan. Kesimpulan dalam 

penelitian ini mengungkap temuan berupa hasil deskripsi atau 

gambaran atau objek yang sebelumnya masih kurang jelas dan apa 

adanya kemudian diteliti menjadi lebih jelas dan diambil kesimpulan. 

Kesimpulan ini untuk menjawab rumusan masalah yang dirumuskan 

di awal.
30

 Penulis menarik kesimpulan dari data-data yang telah 

diperoleh sehingga data menggambarkan pola yang terjadi. Dari data 

yang direduksi adalah tentang hasil wawancara dan observasi yang 

meliputi sejarah singkat atau asal-usul berdirinya Majelis Pesona Ilahi, 

letak geografis, visi, misi, dan tujuan Majelis Pesona Ilahi. Data yang 

di display adalah data mengenai temaun penelitian meliputi struktur 

kepengurusan Majelis Pesona Ilahi, sarana dan prasarana, dan keadaan 

jama‟ah Majelis Pesona Ilahi. Sedangkan data yang dikonkulasi 

adalah keseluruan data yang disimpulkan, yaitu data mengenai 

menggali kecerdasan spiritual melalui kajian tasawuf di Majelis 

Pesona Ilah. 

7. Pengecekan Keabsahan Data 

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari 

konsep keshahihan (validitas) dan keandalan (reliabilitas).
31

 derajat 

kepercayaan dari keabsahan data (kredibilitas data) dapat diadakan 
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pengecekan dengan teknik pengamatan yang tekun, dan triangulasi. 

Ketekunan pengamatan yang dimaksud  adalah menemukan ciri–ciri dan 

unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu 

yang sedang dicari bisa juga diartikan sebagai pengamatan secara lebih 

cermat dan berkesinambungan. 

Ketekunan pengamatan ini dilaksanakan peneliti dengan cara: (a). 

mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan 

terhadap faktor–faktor yang menonjol. (b). menelaahnya secara rinci 

sampai pada suatu titik, sehingga pada pemeriksaan tahap awal tanpak 

salah satu atau seluruh faktor yang ditelaah sudah dipahami dengan cara 

yang biasa.
32

 

Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. ada empat macam 

triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan 

yaitu: sumber, metode, penyidik, dan teori.
33

 

Dalam penelitian ini, digunakan teknik triangulasi dengan sumber, 

berarti  membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu 

informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam 

metode kualitatif. Hal ini dapat diteliti dengan cara: (a). membandinngkan 

data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, (b). membandingkan 

apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan 
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secara pribadi, (c). membandingkan apa yang dikatakan orang-orang 

tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu. 

(d). membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang yang berkependidikan menengah atau 

tinggi, orang berada, orang pemerintahan, (e). membandingkan hasil 

wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.
34

 

8. Tahapan – tahapan penelitian 

Tahap–tahap penelitian kualitatif menyajiakan tiga tahapan yaitu 

tahap pra lapangan, tahap kegiatan lapangan, dan tahap analisis intensif.
35

 

Dalam penelitian ini, ada tiga tahapan, dan ditambah dengan tahap terakhir 

dari penelitian yaitu tahap penulisan laporan hasil penelitian. Adapun 

tahap–tahap penelitian ini antara lain: 

a. Tahap Pra Lapangan 

Tahap Pra lapangan meliputi: menyusun rancangan penelitian, 

mengurus perizinan, menjajaki dan menilai keadaan lapangan, memilih 

dan memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan penelitian di 

Majelis Pesona Ilahi dan yang menyangkut persoalan etika penelitian. 
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b. Tahap Pekerjaan Lapangan 

  Meskipun peneliti sudah membawa desain yang sudah dirancang 

sedemikian rupa, bisa saja desain tersebut tidak sesuai dengan kondisi 

nyata dilapangan. Pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya 

mungkin tidak relevansi dengan situasi objek yang diteliti. Dalam 

menghadapi hal ini peneliti harus memulai membuat formulasi desain 

yang baru lagi atau teknik baru lagi dan menyusun pertanyaan-

pertanyaan berbeda dalam berbagai hal serta meninggalkan situasi 

yang satu dengan situasi yang lain.  

Tahap lapangan yang meliputi: memahami latar belakang 

penelitian dan persiapan diri memasuki lapangan dan berperan serta 

sambil mengumpulkan data. 

c. Tahap Analisis Data 

Dalam tahap ini, peneliti melakukan analisi terhadap dat-data yang 

telah dikumpulkan dari hasil wawancara dan observasi. Pekerjaan 

analisis ini meliputi: mengatur, mengorganisasikan data, 

menjabarkannya, dalam unit-unit, melakukan sintesis, memilih mana 

yang penting dan membuat kesimpulan. 

d. Tahap Penulisan Hasil Laporan Penelitian 

Pada tahap ini, peneliti menuangkan hasil penelitian yang 

sistematis sehingga dapat dipahami dan diikuti alurnya oleh pembaca. 

Penulisan laporn hasil penelitian tidak lepas dari keseluruhan tahapan 

kegiatan dan urusan-urusan penelitian. Kemampuan melaporkan hasil 
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penelusuran merupkan suatu tuntutan mutlak bagi peneliti. Dalam hal 

ini hendaknya tetap berpegang teguh sehingga ia membuat laporan apa 

adanya dan obyektif. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah penulisan hasil penelitian dan agar dapat 

dipahami secara runtut, diperlukan sebuah sistematika pembahasan. Dalam 

laporan penelitian ini dikelompokkan menjadi 5 bab, yang masing-masing 

bab terdairi dari sub-sub yang saling berkaitan satu sama lainnya. 

Sistematika ini menguraikan secara garis besar apa yang termaktub dalam 

setiap bab. Sistematika pembahasan dalam skripsi ini dirancang untuk di 

uraikan dengan sistematika sebagai berikut:   

Bab Pertama, Pendahuluan. Membahas tentang: latar belakang 

masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan, manfaat, metodologi 

penelitian, dan diakhiri dengan sistematika pembahasan. 

Bab Kedua, Landasan teori dan telaah pustaka. Membahas tentang: 

Pengertian Tasawuf Amali, Pengertian Kecerdasan Spiritual, Urgensi 

Nilai-Nilai Kecerdasan Spiritual. 

Bab Ketiga, Deskripsi Data. Membahas tentang penyajian data yang 

meliputi paparan data umum Majelis Peson Ilahi berisi tentang asal usul 

sejarah singkat berdirinya Majelis Pesona Ilahi, visi, misi dan tujuan, letak 

geografis, struktur kepengurusannya,  sarana dan prasarana, keadaan 

jama‟ah, serta kegiatan-kegiatan. Sedangkan paparan data khusus Majelis 
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Pesona Ilahi berisi tentang latar belakang diadakannya kajian tasawuf di 

Majelis Pesona Ilahi Joresan Mlarak Ponorogo. Nilai-nilai spiritual yang 

terdapat dalam kajian tasawuf di Majelis Pesona Ilahi Joresan Mlarak 

Ponorogo. Implementasi kecerdasan spiritual para jama‟ah melalui kajian 

tasawuf di Majelis Pesona Ilahi Joresan Mlarak Ponorogo.  

Bab keempat, Pembahasan. Membahas tentang latar belakang 

diadakannya kajian tasawuf di Majelis Pesona Ilahi Joresan Mlarak 

Ponorogo. Nilai-nilai spiritual yang terdapat dalam kajian tasawuf di 

Majelis Pesona Ilahi Joresan Mlarak Ponorogo. Implementasi kecerdasan 

spiritual para jama‟ah melalui kajian tasawuf di Majelis Pesona Ilahi 

Joresan Mlarak Ponorogo. Serta kontribusi yang diberikan Majelis Pesona 

Ilahi dalam membangun kecerdasan spiritual jama‟ah di Joresan Mlarak 

Ponorogo. 

Bab kelima, Penutup. Membahas tentang kesimpulan dan saran. Dan 

setelah bab lima, kemudian diikuti dengan daftar pustaka, lampiran-

lampiran, daftar riwayat hidup. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI  

DAN TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU 

 

A. Landasan Teori 

1. Pengertian Tasawuf Amali 

Tasawuf amali adalah tasawuf yang menekankan pada amaliah berupa 

wirid dan amaliah lainnya. Tasawuf amali/ haddah, menghapuskan sifat-

sifat tercela, melintas semua hambatan itu, dan menghadap total dari 

segenap esensi diri hanya kepada Allah Swt.
36

 Tasawuf amali sebenarnya 

merupakan kelanjutan dari tasawuf akhlaki karena seseorang tidak dapat 

dekat dengan Allah hanya dengan amalan yang ia kerjakan sebelum ia 

membersihkan jiwanya. Jiwa yang bersih merupakan syarat utama untuk 

dapat kembali kepada Allah karena Dia adalah Zat yang Maha bersih dan 

Maha suci, dan hanya menginginkan/menerima orang-orang yang suci. 

Dalam hal ini, Allah berfirman:  

                            
 

Janganlah kamu bersembahyang dalam mesjid itu selama-lamanya. 

sesungguh- nya mesjid yang didirikan atas dasar taqwa (mesjid Quba), sejak 

                                                           
36

 http://referensiagama.blogspot.com/januari/2011. diakses 5 juli 2015 

 

http://referensiagama.blogspot.com/januari/2011


31 

 

 

hari pertama adalah lebih patut kamu sholat di dalamnya mesjid itu ada 

orang-orang yang ingin membersihkan diri. dan Sesungguhnya Allah 

menyukai orang-orang yang bersih.
37

 

Dalam ayat ini menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah menyukai 

orang-orang yang bersih. Maksud dari bersih disini yaitu orang-orang yang 

mau bertaubat. Dan dijelaskan pula dalam ayat al-Qur‟an: 

                                 

 
Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu 

adalah suatu kotoran". oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari 

wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum 

mereka suci. apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di 

tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai 

orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan 

diri.
38

 

Proses penyucian jiwa dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah 

akan melewati jalan panjang dengan stasiun-stasiun yang disebut maqāmāt, 
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dan dalam proses ini seorang sufi memasuki kondisi mental tertentu yang 

disebut h}āl. 

Maqāmāt (bentuk jamak dari maqām), berarti posisi, kedudukan, dan 

tingkatan. Dalam tasawuf, maqāmāt lazim dipahami sebagai tempat 

pemberhentian atau stasiun dalam sebuah perjalanan panjang menuju 

Tuhan. Abu nasr ath-Thusi (w. 378 H./988 M.) menjelaskan bahwa 

maqāmāt adalah kedudukan seorang hamba di hadapan Allah yang berhasil 

diperolehnya melalui ibadah, perjuangan melawan hawa nafsu (jihad an-

nafs), berbagai latihan spiritual (riyādhah), dan penghadapan segenap jiwa 

raga (intiqā) kepada Allah.
39

 

Maqāmāt yang harus dijalani oleh seorang sufi atau calon sufi terdiri 

atas beberapa peringkat. Abu Bakar al-Kalabadzi (w. 380 H./ 990 M.), 

tokoh sufi asal Bukhara, Asia Tengah, menyebutkan tujuh maqām yang 

harus dilalui seorang sufi menuju Tuhan, yaitu: tobat, zuhud, sabar, tawakal, 

ridha, mah}abbah (cinta), dan ma’rifah. Salah satu maqām terpenting 

menurut Muhammad Amin al-Kurdi (w. 1332 H./ 1913 M.), tokoh tarekat 

Naksabandiyah dari etnis Kurdi, ialah tobat. Menurutnya, tobat merupakan 

awal semua maqāmāt. Kedudukannya laksana fondasi sebuah bangunan. 

Tanpa fondasi, bangunan tidak dapat berdiri. Tanpa tobat seseorang tidak 

akan dapat menyucikan jiwanya dan tidak akan dapat dekat dengan Allah. 

Tobat dapat diumpamakan sebagai pintu gerbang menuju kehidupan 

sufistik. Kata tobat sendiri berasal dari bahasa Arab, tawbah, yang berarti 
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„kembali‟. Dalam istilah tasawuf, tobat bermakna kembali dari segala 

perbuatan tercela menuju perbuatan terpuji, sesuai dengan ketentuan agama. 

Tobat dari segala dosa merupakan anjuran agama.
40

 

Imam al-Ghazali menjelaskan dalam karyanya Minhāj al-‘Abidin 

bahwa tobat mempunya dua sasaran. Pertama, tobat membuka jalan dalam 

peningkatan kulitas ketaatan seseorang kepada Allah sebab perbuatan dosa 

yang dilakukan seseorang mengakibatkan kehinaan dan tertutupnya jalan 

untuk melakukan ketaatan seseorang kepada Allah. Dosa yang dilakukan 

seseorang secara terus-menerus, tanpa tobat, akan menjadikan hatinya gelap, 

penuh noda hitam, keras, dan kotor. Hati yang demikian tidak merasakan 

kenikmatan beribadah dan tidak merasakan manisnya pendekatan diri 

kepada Allah. Sekiranya Allah tidak memberikan rahmat dan kasih sayang 

kepada hambaNya yang berdosa niscaya ia akan jatuh ke dalam kekafiran 

dan kehancuran. Kedua, tobat menentukan diterimanya amal ibadah 

seseorang oleh Allah. Oleh karena itu, segala bentuk kebaikan, ketaatan, 

ibadah, dan do‟a yang dilakukan seseorang belum diterima Allah selama 

orang itu masih bergelimang dosa. Oleh karena itu, tobat dari segala dosa 

merupakan suatu keharusan bagi setiap hamba Allah yang mengharap 

amalnya diterima oleh-Nya. 

Selain istilah maqām, di dalam literatur tasawuf juga terdapat istilah 

h}āl (bentuk jamaknya ahwal). h}āl merupakan kondisi mental, seperti 

perasaan senang, sedih, dan takut. h}āl berlainan dengan maqām. h}āl buakan 
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diperoleh melalui usaha manusia, melainkan ia merupakan anugerah dan 

rahmat dari Tuhan. h}āl bersifat sementara: ia datang dan pergi bagi seorang 

sufi dalam perjalannya mendekatkan Tuhan. 

Dengan demikian, maqām dan h}āl adalah dua keadaan atau aspek 

yang saling terkait. Makin tinggi maqām yang dicapai oleh seseorang maka 

semakin tinggi pula h}āl yang ia peroleh. Dengan demikian, h}āl sebenarnya 

merupakan manifestasi dari maqām yang dicapai. Dengan kata lain, ia 

merupakan kondisi mental yang diperoleh seorang sufi sebagai anugerah 

dari amalan yang ia lakukan. Hanya saja, oleh karena seorang sufi 

senantiasa bersikap hati-hati dan berserah diri kepada Allah maka biasanya 

ia segan untuk mengatakannya. 

Sebgaimana maqām, jumlah dan formasi h}āl juga diperselisihkan oleh 

kaum sufi. Di antara sekian banyak nama dan sifat h}āl tersebut, ada empat 

yang terpenting, yakni: (1) khawf, yakni sikap mental merasa takut kepada 

Allah; (2) raja’, yaitu sikap mental yang optimis dalam memperoleh karunia 

dan nikmat Ilahi; (3) syawq, yakni kodisi kejiwaan yang menyertai 

mahabbah, yaitu rasa rindu yang memancar dari qolbu karena gelora cinta 

sejati kepada Allah; dan (4) uns, yaitu terpusatnya ekspresi ruhani kepada 

Allah.
41

  

Terdapat beberapa istilah dalam tasawuf amali diantaranya sebagai 

berikut: 1) Murid Menurut Al- Kalabazi dalam bukunya “At-Ta’arruf li al 
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Madzhab ahli ash-shaufiyah 2) Syekh atau Mursyid, 3) Wali dan Quthub, 

yaitu:
42

  

 

 

1) Murid 

Menurut Al- Kalabazi dalam bukunya “At-Ta’arruf li al-Madzhab 

ahli ash-shaufiyah; menyatakan bahwa murid yaitu, orang yang 

mencari pengetahuan dan bimbingan dalam melaksanakan amal 

ibadahnya, dengan memusatkan segala perhatian dan usahanya kearah 

itu, melepas segala kemauannya dengan menggantungkan diri dan 

nasibnya kepada iradah Allah.  

Murid dalam tasawuf ada tiga kelas, diantaranya: Mubtadi atau 

Pemula, Mutawassith, Muntahi, 

a. Mubtadi atau Pemula, yaitu mereka yang baru mempelajari syari’at. 

kelas pemula ini berlatih melakukan amalan-amalan dzohir secara 

tetap dengan cara dan dalam waktu tertentu. 

Untuk mencapai tujuan tasawuf, seorang mubtadi harus 

menempuh jalan yang panjang dan berat, melakukan berbagai 

macam usaha dan amal baik bersifat dzohir maupun batin. Hal itu 

dapat dilakukan dengan tahap-tahap tertentu atau yang biasa disebut 

maqam ( قا ) .
43
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Menurut Ath- Thusi yang paling populer dikalangan sufi ada 

beberapa maqam, yaitu: a. taubat, b. zuhud yaitu mengurangi 

keinginan terhadap kehidupan dunia, c. wara‟ yaitu menghindari apa 

saja yang tidak baik, d. sabar, e. tawakkal, f. Ridha yaitu menerima 

qada dan qadar dengan kerelaan hati. 

b. Mutawassith, adalah tingkatan menengah yaitu, orang yang sudah 

dapat melewati kelas pemula, telah mempunyai pengetahuan yang 

cukup dengan syari’at. kelas ini sudah mulai memasuki pengetahuan 

dan amalan-amalan yang bersifat bathiniyah. Tahap ini adalah tahap 

belajar dan berlatih mensucikan bathin agar tercapai akhlak yang baik. 

c. Muntahi, adalah tingkat atas atau orang yang telah matang ilmu 

syari’at sudah menjalani tarekat dan mendalami ilmu bathiniyah. 

Sudah bebas dari perbuatan maksiat sehingga jiwanya bersih. Orang 

yang sudah sampai kepada tingkat ini disebut arif, yaitu orang yang 

sudah diperkenankan mendalami ilmu hakiki sesudah itu iapun bebas 

dari bimbingan guru, berjalan sendiri.  

2) Syekh atau Mursyid 

Syekh yaitu seorang pemimpin kelompok kerohanian, pengawas 

murid-murid dalam segala kehidupannya, penunjuk jalan dan sewaktu-

waktu dianggap sebagai perantara antara seorang murid dengan 

Tuhannya. Syekh ini disebut mursyid, yaitu orang yang sudah melalui 

tingkat khalifah. Ia adalah seseorang yang mempunyai tingkat 

kerohanian yang tinggi, sempurna ilmu syari‟atnya, matang ilmu 
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hakikat dan ilmu ma‟rifatnya. Dengan kata lain seorang syekh adalah 

orang yang telah mencapai maqam rijalul kamal.  

Hubungan antara murid dengan syekh atau mursyid, adalah 

hubungan pergerakan diri sepenuhnya, seorang murid harus tunduk, 

setia dan rela dengan perlakuan apa saja yang ia terima dari syekhnya, 

ia harus mampu bersiokap seperti jenazah yang sedang dimandikan, 

rela dan ikhlas dibolak balik tampa ada merasa menyesal dan menolak. 

Demikian pasrahnya seorang murid kepada gurunya.  

3) Wali dan Quthub  

Yaitu seseorang yang telah sampai kepuncak kesucian bathin, 

memperoleh ilmu laduni yang tinggi sehingga tersingkap tabir rahasia 

yang gaib-gaib. Orang seperti ini akan memperoleh karunia dari Allah 

dan itulah yang disebut wali. Jadi, seorang wali adalah seorang yang 

mencapai puncak kesempurnaan, kecintaan Allah. Ia memperoleh 

berbagai kemampuan yang luar biasa, yang supra-insani sebagai 

karunia Allah. Menurut Al-Kalabazi, inliah yang disebut karomah itu. 

Orang yang mulia seperti itu, menurut sufi adalah “wakil-wakil” nabi, 

inilah yang dimaksud dengan Quthub. 

Mereka ini mempunyai kedudukan yang hamper sama dengan 

Nabi dalam hal kesucian rohani, kedalaman ilmu dan keta‟atan kepada 

Allah. Quthub memperoleh ilmu melalui ilham, sedangkan Nabi 

memperoleh ilmu melalui wahyu.  



38 

 

 

Apabila Dilihat dari sudut amalan serta jenis ilmu yang dipelajari, 

maka terdapat beberapa istilah yang khas dalam dunia tasawuf, yaitu: Ilmu-

lahir dan ilmu-batin. Oleh karena itu cara memahami dan mengamalkannya 

juga harus memiliki aspek lahir dan aspek batin. Kedua aspek yang 

terkandung dalam ilmu itu dibagi menjadi empat kelompok, yaitu:
44

 

a) Syari’at. 

Syari’at dapat diartikan sebagai amalan-amalan lahir yang 

difardukan dalam Agama, yang biasanya dikenal sebagai rukun Islam 

dan segala hal yang berhubungan dengan itu bersumber dari al-Quran 

dan Sunnah Rasul.  

b) Thariqat 

Thariqat menurut istilah tasawuf adalah jalan yang harus ditempuh 

oleh seorang sufi dalam mencapai tujuan berada sedekat mungkin dengan 

tuhan.
45

 Thariqat adalah jalan yang ditempuh para sufi dan digambarkan 

sebagai jalan yang berpangkal dari syari‟at, sebab jalan utama disebut 

syar‟, sedangkan anak jalan disbut dengan thariq.
46

 

Dalam melakukan syari’at tersebut di atas, haruslah berdasarkan 

tata cara yang telah digariskan dalam Agama dan dilakukan hanya karena 

pengahambaan diri kepada Allah, karena kecintaan kepada Allah dan 

karena ingin berjumpa dengan-Nya. perjalanan menuju kepada Allah 

itulah yang di maksud dengan thariqat, yaitu thariqat tasawuf. Perjalanan 
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ini sudah mulai bersifat batiniyah, yaitu amalan ẓohir yang disertai 

amalan batin. berusaha meniti perilaku nabi dan mengamalkannya.  

c) Hakikat. 

Secara lughawi, hakikat berarti inti sesuatu, puncak atau sumber 

asal sesuatu. Dalam dunia sufi. Hakikat diartikan sebagai aspek lain dari 

syari‟at yang bersifat lahiriah, yaitu aspek bathiniah. Dengan demikian 

dapat diartikan sebagai rahasia yang paling dalam dari segala amal, inti 

dari syari’at dan akhir dari perjalanan yang ditempuh oleh seorang sufi. 

Dengan demikian bahwa hakikat itu tidak bisa lepas dari syari‟at, 

bertalian dengan thariqat dan juga terdapat dalam ma‟rifat.   

d) Ma’rifah. 

Dari segi bahasa, ma’rifah berarti pengetahuan atau pengalaman, 

sedangkan dalam istilah tasawuf, ma’rifah adalah pengetahuan yang 

sangat jelas dan sangat pasti mengenai tuhan melalui hati sanubari. Dapat 

disimpulkan bahwa Syariah sebagai peraturan, thoriqoh adalah cara 

pelaksanaan, hakikat sebagai keadaan dan ma’rifah merupakan tujuan.  

Potensi untuk memperoleh ma‟rifat telah ada pada manusia. Untuk 

memperoleh kearifan atau ma‟rifat, hati (qalbu) mempunyai fungsi 

esensial, sebagai mana yang diungkapkan Ibnu „Arabi dalam Fushus Al-

Hikam-nya: “Qalbu dalam pandangan kaum sufi adalah tempat 

kedatangan kasyf dan ilham. Ia pun berfungsi sebagai alat untuk ma’rifat 
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dan menjadi cermin yang memantulkan (tajalli) makna-makna 

keghaiban”.47
 

2. Pengertian Kecerdasan Spiritual (Spiritual Quotient) SQ 

Setiap manusia yang lahir normal, baik fisik maupun mentalnya, 

berpotensi menjadi cerdas. Hal demikian, karena secara fitrah manusia telah 

dibekali potensi kecerdasan oleh Allah swt, dalam rangka 

mengaktualisasikan dirinya sebagai hamba Allah di muka bumi.
48

 

Kecerdasan berasal dari kata cerdas yaitu sempurna perkembangan 

akal budi untuk berfikir dan mengerti.
49

 Spiritual berasal dari kata spirit 

yang berasal dari bahasa latin yaitu spiritus yang berarti nafas. Dalam istilah 

moderen mengacu kepada energi batin yang non jasmani meliputi emosi dan 

karakter.
50

 Spiritual adalah suatu sifat yang bersifat ilahi, esensi yang hidup 

penuh kebijakan, suatu ciri atau atribut kesadaran yang mencerminkan nilai-

nilai kemanusiaan.  

Berdasarkan arti dari dua kata tersebut kecerdasan spiritual dapat 

diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk menghadapi dan 

memecahkan masalah yang berhubungan dengan nilai, batin, dan kejiwaan. 

Kecerdasan ini terutama berkaitan dengan abstraksi pada suatu hal diluar 

kekuatan manusia yaitu kekuatan penggerak kehidupan dan semesta.  

                                                           
47

 Zakiyah Daradjat, Pengantar Ilmu Tasawuf (Sumatra utara: IAIN, 1981), 77. 
48

 Suharso, Melejitkan IQ, IE, & IS (Jakarta: Inisiasi Press, 2001), 13. 
49

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

Balai Pustaka, 1993), 186. 
50

 Toni Buzan, Kekuatan ESQ: 10 langkah Meningkatkan Kecerdasan Spiritual, 

terjemahan Ana Budi Kusawandani  (Indonesia: PT Pustaka Delapratosa, 2003) 6.   



41 

 

 

Menurut Ary Ginanjar Agustin kecerdasan spiritual adalah 

kemampuan dalam diri manusia untuk bisa merasakan bahwa yang saya 

lakukan itu karena ibadah dan Allah semata. Seperti yang tertulis dalam 

bukunya: Kecerdasan Spiritual adalah kemampuan untuk memberi makna 

ibadah terhadap setiap perilaku dan kegiatan, melalui langkah-langkah dan 

pemikiran yang bersifat fitrah, menuju manusia yang seutuhnya, serta 

berprinsip „‟hanya karena Allah“.51
 Sehingga dalam islam hal-hal yang 

berhubungan dengan kecerdasan spiritual seperti istiqomah, tawadhu, 

tawakkal, ikhlas, kaffah, keseimbangan (tawazun), dan penyempurnaan 

(ihsan) merupakan bagian dari akhlakul karimah. 

Kecerdasan Spirtual seseorang diartikan sebagai kemampuan 

seseorang yang memiliki kecakapan transendden, kesadaran yang tinggi 

untuk menjalani kehidupan menggunakan sumber-sumber spiritual untuk 

memecahkan permasalahan hidup, dan berbudi luhur. Ia mampu 

berhubungan baik dengan tuhan, manusia, alam, dan diri sendiri.
52

  

Spiritual Quation adalah inti kesadaran kita. Kecerdasan spiritual itu 

membuat kita menyadari siapa kita sesungguhnya dan bagaimana kita 

memberi makna terhadap hidup kita untuk selalu berhubungan dengan 

kebermaknaan hidup agar hidup kita lebih bermakna.
53

 Kecerdasan Spiritual 

dapat membantu kita menyembuhkan dan membangun diri kita secara utuh 

dengan selalu berfikir positif dalam menyikapi setiap kejadian yang 
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dialaminya. Serta memberikan kita kemampuan untuk membedakan 

perbuatan baik dan jahat.
54

 Dari pengertian tersebut bahwa kecerdasan 

spiritual adalah kecerdasan yang berada pada wilayah internal jiwa manusia 

yang sifatnya trasenden yang menghubungkan manusia dengan realitas 

mutlak yang berada diatas dirinya. 

Menurut Ary Ginanjar Agustian (2003) menjelaskan bahwa Spiritual 

Quotient (SQ) berisi suara hati. 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.
55

 

Suara hati tidak bisa dibohongi dan berkata apa adanya. Suara hati 

mempunyai berbagai pengaruh positif terhadap jiwa. Untuk lebih 

memahami suara hati memerlukan pemahaman dan pengenalan nama-nama 

dan sifat-sifat Allah, Maksudnya adalah menyadari kehadiran Tuhan di 

sekitar kita dan untuk memberi makna dalam kehidupan sebab 

konsekuwensi dari tuntutan nama-nama dan sifat-sifat Allah itulah ditiupkan 

kepada kita dan menjadi suara hati yang tertancap kokoh di alam sanubari.
56

 

Firman Allah dalam surat Al- Hajj:46 

                                                           
54

 Saifullah, Mencerdaskan Anak Mengoptimalkan Kecerdasan Intelektual , Emosi, dan 

Spiritual Anak (Jombang : Lintas Media), 54. 
55

 Ary Ginanjar  Agustian, Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi dan Spiritual. 

The ESQ Way  (Jakarta: Agra Publishing, 2001), 165. 
56 http://totoksuharto. blogspot. com/2012/10/pengertian-hakekat-dan-makna-kecerdasan 

.html di akses pada tanggal 07 April 2015. 



43 

 

 

                            

Artinya: “Tiadakah mereka mengembara di muka bumi, sehingga 

mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka mengerti, dan mempunyai 

telinga yang dengan itu mereka mendengar?Sungguh, bukanlah matanya 

yang buta, tetapi yang buta.  

Menurut Robert K Cooper PhD, “Hati mengaktifkan nilai-nilai kita 

yang terdalam, mengubahnya dari sesuatu yang kita pikir menjadi yang kita 

jalani. Hati mampu mengetahui hal-hal mana yang tidak boleh, atau yang 

tidak dapat diketahui oleh pikiran kita. Hati adalah sumber keberanian dan 

semangat, integritas serta komitmen. Hati juga adalah sumber energi dan 

perasaan mendalam yang menuntut kita untuk melakukan pembelajaran, 

menciptakan kerjasama, memimpin serta melayani.” Adakalanya suara hati 

terbelenggu dan hati nurani menjadi buta. 

Ary Ginanjar mengungkapkan ada 7 belenggu yang menghalangi 

munculnya suara hati yaitu Prasangka, Prinsip hidup, Pengalaman, 

Kepentingan, Sudut pandang, Pembanding, dan Fanatisme. Belenggu-

belenggu ini mempengaruhi cara berpikir sehingga membuat manusia pasif, 
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tidak produktif, tidak kreatif, berpikir sempit, tidak maju, tidak sinergi, tidak 

bahagia, dapat membawa manusia pada kesengsaraan bahkan kehancuran.
57

 

Dapat didiskripsikan bahwa kecerdasan spiritual adalah kecerdasan 

yang berasal dari dalam  hati, menjadikan manusia kreatif ketika mereka 

dihadapkan pada masalah pribadi, dan mencoba melihat makna yang 

terkandung didalamnya, serta menyelesaikannya dengan baik agar 

memperoleh ketenangan dan kedamaian hati.
58

 

Menurut Jalaluddin Rakhmat, indikator atau ciri-ciri Kecerdasan 

Spiritual ialah:
59

 

a. Mengenal motif kita yang paling dalam 

Dalam islam motif yang paling dalam ialah fitrah, karena Tuhan 

memasukkan ke dalam hati yang paling dalam suatu rasa kasih sayang 

pada sesama. Kita selalu bergerak didorong oleh motif kasih sayang 

ini. 

b. Memiliki tingkat kesadaran yang tinggi 

Maksudnya adalah dia memiliki tingkat kesadaran bahwa ia 

tidak mengenal dirinya lebih baik, karenanya selalu ada upaya untuk 

mengenal dirinya lebih dalam. Misalnya selalu bertanya-tanya, siapa 

diriku ini? Sebab, hanya dengan mengenal diri maka ia akan mengenal 
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tujuan dan misi hidupnya. Jadi, orang yang tingkat kecerdasan 

spiritualnya tinggi adalah orang yang mengenal dirinya dengan baik. 

c. Bersikap responsif pada diri yang dalam 

Berarti ia sering melakukan refleksi dan mau mendengarkan 

dirinya. Kesibukan sehari-hari sering membuat orang tidak sempat 

mendengarkan hati nurani sendiri. Orang biasanya mau mendengarkan 

hati nuraninya kalau ditimpa musibah. 

d. Dapat memanfaatkan dan mentransendenkan kesulitan atau 

penderitaan 

Orang biasanya mau menghayati dirinya lebih dalam ketika 

menghadapi kesulitan atau penderitaan. penderitaan bisa membawa 

kepada peningkatan kecerdasan spiritual. Orang yang cerdas secara 

spiritual sewaktu mengalami penderitaan tidak pernah mencari 

kambing hitam, tetapi mengambil hikmah dari penderitaan itu. jadi 

orang yang memiliki kecerdasan spiritual akan mampu memahami 

penderitaan hidup dengan memberi makna positif pada setiap 

peristiwa, masalah, bahkan penderitaan yang dialaminya. 

e. Sanggup berdiri menentang dan berbeda dengan orang banyak 

Yang disebut cerdas adalah berani berbeda atau kalau perlu 

melawan arus massa jika hal itu dianggap tidak bermanfaat. Contoh 

yang tidak bermanfaat cenderung mengikuti model pakaian, rambut 

dan lain-lain yang sedang diminati atau mengikuti trend arus massa. 

f. Enggan mengganggu atau menyakiti 
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Enggan menimbulkan gangguan dan kerusakan kepada alam dan 

manusia disekitarnya. Merasa bahwa alam semesta ini merupakan 

sebuah kesatuan, sehingga kalau mengganggu alam atau manusia , 

maka akhirnya gangguan itu akan menimpa dirinya. Misalnya kalau 

membunag sampah sembarangan, maka alam akan menganggu dia 

dan mendatangkan penyakit atau banjir. Begitu pula kalau merampas 

hak-hak orang lain, maka suatu saat orang itu akan balik menyakiti. 

Jadi kecerdasan spiritual enggan menimbulkan gangguan dan 

kerusakan secara alam dan manusia sekitarnya. 

g. Memperlakukan agama secara cerdas 

Orang yang keberagamaanya cerdas secara spiritual yaitu dia 

akan menjalankan tradisi agamanya dengan setia tapi dia tidak akan 

merasa agamanyalah yang paling benar. Maksudnya dia beragama, 

menganut satu agama, tetapi tidak menyerang atau membenci orang 

yang beragama lain. Orang yang menyerang agaman orang lain itu 

tidak cerdas secara spiritual.
60

 

h. Memperlakukan kematian secara cerdas. 

Maksudnya memandang kematian sebagai peristiwa yang harus 

dialami oleh setiap orang. Kemtian sering menimbulkan penderitaan 

bagi orang yang ditinggalkan, tetapi malah kadang-kadang mengakhiri 

penderitaan bagi orang yang bersangkutan dan orang banyak. 

Misalnya mantan presiden soeharto masih sering di demo oleh 
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mahasiswa, sehingga menimbulkan penderitaan karena sering bentrok 

dengan aparat keamanan. Tetapi kalau  dia sudah meninggal mungkin 

dia tidak di demo lagi. 

Dengan demikan Menurut Jalaluddin Rakhmat, indikator atau ciri-ciri 

kecerdasan spiritual yaitu  mengenal motif kita yang paling dalam, memiliki 

tingkat kesadaran yang tinggi, bersikap responsif pada diri yang dalam, 

dapat memanfaatkan dan mentransendenkan kesulitan atau penderitaan, 

sanggup berdiri menentang dan berbeda dengan orang banyak, enggan 

mengganggu atau menyakiti, memperlakukan agama secara cerdas, 

memperlakukan kematian secara cerdas. 

Ditinjau dari perspektif sufistik indikator atau ciri-ciri kecerdasan 

spiritual juga bisa dilihat dari segi tasawuf:
61

 misalnya motif yang dalam, 

kesadaran yang tinggi, dan sikap responsif terhadap menurut tasawuf dapat 

diwujudkan dengan berbagai cara, seperti Tafakkur dan Uzlah. 

Tafakkur berarti perenungan, yaitu merenungkan ciptaan allah, 

kekuasaannya yang nyata dan tersembunyi serta kebesarannya di langit dan 

bumi. Tafakkur sebaiknya dilakukan setiap hari, terutama pada tengah 

malam. Karena tengah malam merupakan saat yang paling baik, lenggang, 

jernih, dan tetap untuk pensucian jiwa. Ketika bertafakkur kita dianjurkan 

untuk merenungkan karunia, kemurahan, dan nikmat yang telah 

dilimpahkan oleh Allah. Tafakkur mengenai nikmat Allah akan mendorong 
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kita untuk selalu mensyukuri dan menyibukkan diri dengan ibadah dan amal 

sholeh sebagai wujud kecintaan kepada Allah. Kita juga dianjurkan 

bertafakkur mengenai luasnya pengetahuan Allah. Tafakkur seprti ini 

membuahkan rasa malu dalam diri sendiri ketika Allah melihat kita 

ditempat melakukan larangannya atau tidak melihat kita di tempat 

menjalankan perintahnya. Kita juga dianjurkan bertafakkur mengenai 

kefanaan kehidupan dunia dan kekalannya kehidupan akhirat. Tafakkur 

seperti ini mendorong sikap zuhud terhadap dunia dan kecintaan kepada  

akhirat. 

Kemudian ciri-ciri kecerdasan spiritual menurut tasawuf juga 

dikembangkan dengan cara uzlah. Uzlah berarti mengasingkan diri dari 

pergaulan dengan masyarakat untuk menghindari maksiat dan kejahatan 

serta melatih jiwa dengan melakukan ibadah, dzikir, do‟a dan tafakkur 

tentang kebesaran Allah dalam mendekatkan diri kepadanya. 

Ciri kecerdasan spiritual tentang kemampuan mentrasendenkan 

penderitaan menurut tasawuf dapat dilakukan misalnya dengan sikap 

tawakkal dan ridho. Tawakkal berarti berserah diri, maksudnya berserah diri 

kepada Allah, terutama ketika melakukan suatu perbuatan atau ikhtiar. Jadi, 

tawakkal harus didahului oleh ikhtiar untuk memenuhi suatu keperluan. 

Misalnya untuk hidup layak orang harus bekerja keras melakukan pekerjaan 

yang halal. Bagaimana hasilnya, sukses atau gagal, bahagia atau sengsara, 

sepenuhnnya diserahkan kepada Allah. 
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Ridho berarti senang, maksudnya senang menjadikan Allah sebagai 

Tuhan, senang kepada ajaran dan takdirnya, bahagia atau sengsara. Orang 

yang telah mencintai Allah akan senang dengan segala hal yanng datang 

dari Allah, termasuk cobaan hidup seperti penderitaan. 

Lalu kecerdasan spiritual tentang kemampuan menentang atau 

berbeda dengan orang banyak dapat dikembangkan dengan sikap syaja’ah. 

Syaja’ah bererti berani, maksudnya berani melakuakan tindakan yang benar 

walaupun harus menunngu risiko yang berat. Ini sesuai dengan ungkapan 

yang mengatakan “berani karena benar, takut karena salah”. 

Kemudian ciri kecerdasan spiritual tentang keengganan menganggu 

dan menyakiti ada kesamaannya dengan sikap shidiq dalam tasawuf. Shidiq 

berarti benar dan jujur, maksudnya benar dan jujur dalam perkataan dan 

perbuatan. Membiasakan sikap benar merupakan salah satu cara 

mendekatkan diri kepada Tuhan, dan bersikap benar juga merupakan nilai 

hidup yang sangat penting dalam hubungan sesama manusia dan alam, 

sekaligus menjadi sendi kemajuan manusia sebagai pibadi dan kelompok. 

Mengenai ciri kecerdasan spiritual tentang memperlakukan agama 

secara cerdas hal ini sesuai dengan tasawuf, karena tasawuf mengajarkan 

dimensi esoteris (batiniah) agama, yaitu perbuatan hati seperti sabar, ikhlas, 

sederhana, adil, dan semacamnya. Perbuatan hati bersifat universal melintas 

batas-batas agama. 
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Ciri kecerdasan spiritual tentang memperlakuakan kematian secara 

cerdas ini juga sesuai dengan ajaran tasawuf. Dengan berdasarkan Al-

Qur‟an dan hadits tasawuf mengajarkan bahwa kematian harus diingat, 

karena kematian itu pasti akan dialami oleh setiap orang. Kematian harus 

selalu diingat supaya orang beribadah, beramal sholeh serta menjahui 

perbuatan maksiat dan kejahatan. Kalau lupa mati  biasanya membuat orang 

lupa pada ibadah, amal sholeh serta cenderung berbuat maksiat dan 

kejahatan. Dengan demikian ciri-ciri kecerdasan spiritual juga terdapat 

dalam tasawuf dengan baik, sehingga orang yang menjalani tasawuf dengan 

baik, maka ia juga akan cerdas secara spiritual. 

Sedangkan indikator atau ciri-ciri kecerdasan spiritual dilihat dari segi 

tasawuf, diantaranya yaitu:  Tafakkur, uzlah, tawakkal, ridho, syaja’ah, 

shidiq, sabar, ikhlas, sederhana, adil, beramal sholeh serta menjahui 

perbuatan maksiat dan kejahatan. 

3. Urgensi Nilai-nilai Kecerdasan Spiritual 

Pentingnya kecerdasan spiritual bagi kehidupan adalah dengan 

memiliki kecerdasan spiritual, maka akan mampu memaknai hidup. Makna 

hidup yang dapat diperoleh ketika memiliki kecerdasan spiritual yang tinggi 

adalah terbebasnya rohani, batin dan jiwa dari godaan nafsu, keserakahan, 

lingkungan yang penuh persaingan dan konflik yang akan membawa 

kehancuran bagi umat manusia. 

Penuturan Danah Zohar dan Ian Marshall tentang pentingnya manusia 

mempunyai “kecerdasan spiritual”. Manusia perlu cerdas dalam 
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menghadapi dan memecahkan makna dan nilai, sebuah kecerdasan untuk 

menempatkan perilaku dan hidup kita dalam konteks makna yang lebih luas 

dan kaya.
62

 Menurut Dr. Ali Shariati, bahwa manusia adalah makhluk dua 

dimensional yang membutuhkan penyelarasan kebutuhan akan kepentingan 

dunia dan akhirat. Oleh sebab itu, manusia harus memiliki konsep dunia 

atau kepekaan emosi dan intelegensia yang baik (EQ dan IQ) dan penting 

pula penguasaan ruhiyah vertikal atau Spiritual Quotient (SQ).
63

 

Dengan memiliki kecerdasan spiritual (SQ) yang tinggi, maka tidak 

akan terbawa arus zaman yang semakin kehilangan nilai-nilai kehidupan, 

kurangnya rasa simpati dan empati pada sesama dan kurangnya kesadaran 

untuk menjaga alam semesta demi terjaganya kelangsungan hidup umat 

manusia.
64

 

Nilai adalah sesuatu yang berharga, berdaya guna, baik, bermanfaat 

untuk hidup dan kehidupan umat manusia serta lingkungannya, sehingga 

nilai ini bersifat abstrak, karena tidak bisa didengar, dilihat, disentuh oleh 

panca indri. Maka hanya perbuatan yang mengandung nilailah yang di 

pahami dan di manfaatkan. Nilai atau value dapat disebut sebagai panduan 

bertindak atau bersikap. Pertama kali dalam hidupnya anak berkenalan 

dengan nilai dan orang tua berdasarkan keyakinan agama. Setelah itu, dari 

teman, guru, dan masyarakat. Nilai spiritual berhubungan dengan sesuatu 

yang sakral suci dan agung. Nilai spiritual merupakan nilai tertinggi dan 
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bersifat mutlak karena bersumber pada tuhan yang maha Esa. Nilai ini 

dianggap sebagai kendali dalam memilih kehidupan yang baik dan buruk. 

Seperti contoh  .kejujuran merupakan sesuatu yang baik yang dilakukan 

sesuai dengan hati nurani dan sesuai dengan norma yang berlaku. Jujur 

bererti lurus hati, tidak berbohong, tulus. 

Pada umumya nilai-nilai spiritual antara lain: kebenaran, kejujujran, 

kesederhanaan, kepedulia, kerjasama, kebebasan, kedamainan, cinta, 

pengertian, amal baik, tanggung jawab, tenggang rasa, integritas, rasa 

percaya, kebersihan hati, kerendahan hati, kesetiaan, kecermata, kemuliaan, 

keberanian, kesatuan, rasa syukur, humor, ketekunan, kesabaran, keadilan, 

persamaan, keseimbangan, ikhlas, hikmah, dan keteguhan. Orang yang 

memiliki kecerdasan spiritual dalam nilai-nilai tersebut dapat terhindar dari 

stress, pertikaian, dan keraguan. Ia menggunakan nilai-nilai itu untuk 

kebaikan dirinya maupun orang banyak. Karena orang yang telah memiliki 

nilai-nilai kecerdasan spiritual akan mampu mengerti makna dibalik setiap 

kejadian dalam hidupnya dan menyikapi segala sesuatu yang terjadi pada 

dirinya dengan positif sehingga mampu menjadi orang yang bijaksana 

dalam menjalani kehidupan. 

Nilai spiritual (kerohanian) menurut Prof. Dr. Noto Nagoro yaitu 

dibagi 4 macam: 

1. Nilai kebenaran (realitas/kenyataan) yaitu Nilai yang bersmber dari benar 

tidaknya segala sesuatu yang didasarkan pada fakta atau bukti-bukti 
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secara ilmiah. Nilai ini lebih banyak bersumber dari logika manusia serta 

pengalaman empiris.  

2. Nilai keindahan (estetika/rasa) yaitu nilai yang berasal dari unsur rasa 

manusia. Nilai yang terkandung pada suatu benda yang didasarkan pada 

pertimbangan nilai keindahan, baik dalam keindahan bentuk, keindahan 

tata warna, keindahan suara maupun keindahan gerak. 

3. Nilai kebaikan (moral/karsa) yaitu nilai yang berasal dari unsure 

kehendak atau karsa manusia. Nilai tentang baik buruknya suatu 

perbuatan manusia berdasarkan pada nilai-nilai sosial yang bersifat 

universal.  

4. Nilai ketuhanan (relegius/keyakinan) yaitu nilai yang berdasarkan dari 

kerohanian yang tinggi dan mutlak. Maksudnya nilai ini berdasarkan atas 

kepercayaan seseorang terhadap hal tersebut. 

Dapat di tarik kesimpulan nilai spiritual menurut Prof. Dr. Noto 

Nogoro adalah nilai yang ada didalam kejiwaan manusia yang terdiri atas 

nilai-nilai keindahan (estetika), nilai kebaikan (moral), nilai kepercayaan 

(religious), nilai kebenaran (realitas/kenyataan). 

Sifat-sifat ini harus dijadikan dasar dan nilai yang akan memberikan 

“meaning” (nilai) bagi yang melaksanakan sehingga hidup menjadi lebih 

terarah dan bermakna bagi diri sendiri dan juga orang lain. Agar sifat-sifat 

ini mendarah daging dalam diri, kita perlu melatih diri, kita perlu mengasah 

kecerdasan spiritual kita. Sukidi, dalam bukunya yang berjudul Kecerdasan 
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Spiritual, Rahasia Sukses Hidup Bahagia memberikan langkah-langkah cara 

mengasah kecerdasan spiritual yaitu:
65

 

1. Kenali diri sendiri. Karena orang yang sudah tidak bisa mengenal dirinya 

sendiri akan mengalami krisis makna hidup maupun krisis spiritual. 

Mengenal diri sendiri dengan upaya menysucikan jiwa yaitu perbuatan 

yang mendorong pada tindakan kebajikan; bermula dari tingkatan jiwa 

jahat ke jiwa yang menyesali diri, kemudian ke jiwa yang tenang. Ketika 

jiwa telah mencapai kesucian, merasa tenang dengan iman serta tingkah 

laku, ia akan menjahui larangan Allah dan melaksanakan perintah-Nya. 

2. Lakukan introspeksi diri. Dalam bahasa agama dikenal dengan 

„pertobatan‟ lakukan pertanyaan pada diri sendiri. Apa saja yang kita 

sudah lakukan, benar atau salah. Intropeksi diri itu bersumbur dari 

kedalaman hati, iman yang tulus, serta akidah yang benar. Dan memiliki 

peran besar dalam pembentukan pribadi dan berdampak bagi pengukuhan 

sebuah amal, serta pelaksanaan kewajiban.
66

   

3. Aktifkan hati secara rutin. Dalam konteks orang beragama ini disebut 

mengingat Tuhan, karena Dia adalah sumber kebenaran tertinggi dan 

kepada-Nya kita kembali. Mengingat Tuhan dapat dilakukan melalui 

sholat, berzikir, dan lain sebagainya yang dapat mengisi hati manusia 

dengan sifat-sifat Tuhan. 
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Setelah kita mengingat Sang Khalik, kita akan menemukan 

keharmonisan dan ketenangan dalam hidup. Misalnya kita tidak akan takut 

rezeki kita akan hilang karena rezeki kita sudah dijamin, namun kita justru 

harus takut untuk melakukan perbuatan yang dilarang. Kita tidak akan lagi 

menjadi manusia yang rakus akan materi, tapi dapat merasakan kepuasan 

tertinggi berupa kedamaian dalam hati dan jiwa, sehingga kita mencapai 

kesseimbangan dalam hidup dan merasakan kebahagiaan spiritual. 

Seseorang yang cerdas spiritualnya dengan demikian akan berusaha 

keras untuk mempunyai akhlak mulia. Akhlak seperti sifat Nabi Muhammad 

SAW. Sifat itu adalah jujur, cerdas, menyampaikan, dan dapat dipercaya. 

Mereka mencontohkan akhlak Nabi Muhammad Saw seperti teguh 

pendirian, senang mendamaikan perselisihan antara manusia, dermawan, 

mendahulukan kepentingan orang lain, rendah hati, suka menolong, 

berserah diri, cinta karena Allah, menjaga rahasia sabar, lemah lembut, 

pemaaf, patuh, menjaga kehormatan diri, dan memuliakan orang lain. 

 

B. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Diantara hasil penelitian yang terkait dengan penelitian ini, yaitu : 

Pertama, Nurul Khususiyah. 2012. Jurusan Tarbiyah PAI, STAIN 

Ponorogo, dengan judul Meninggkatkan Kecerdasan Spiritual (Spiritual 

Quotient) SQ Melalui Pengajian Kitab Kifayah al-Atqiya (Study Kasus di 

Kelas Takhasus 1 Madrasah Miftahul Huda Mayak Tonatan Ponorogo). 



56 

 

 

dengan hasil penelitian: 1) Pemahaman santri terhadap kitab al-Atqiya’ 

mempunyai kesadaran penuh betapa pentingnya nilai-nilai sepiritual yang 

terkandung dalam kitab Kifayah al-Atqiya’, karena dengan nilai-nilai tersebut 

bisa menjadikan jiwa seseorang tenang dan terarah. 2) Aplikasinya pengajian 

kitab Kifayah al-Atqiya’ memberikan dampak yang positif bagi santri yang 

mengikutinya, pengajian yang diadakan satu minggu sekali tersebut mampu 

meningkatkan kecerdasan spiritual para santri hal tersebut bisa dilihat dari segi 

akhlak, tata krama, dan tutur bahasa. kemudian dari segi spiritualnya santri 

mampu menerapkan apa yang telah dipelajarinya dari kitab kifayah al-atqiya’ 

diantaranya sabar dalam segala cobaan. 3) Keberhasilan pemahaman SQ 

(Spiritual Quostion) melalui pengajian kitab kifayah al-Atqiya’ bahwa setelah 

mengadakan pengajian ini terdapat perubahan yang positif dari para santri 

perubahan yang mengarah yang lebih baik. Bisa dikatakan dari para santri bisa 

menerapkan apa-apa yang berada dalam kitab tersebut diantaranya taubat, 

qona’ah, dan mendekatkan diri kepada Allah dengan jalan syari’at, tarikat, dan 

hakikat. 

Kedua, Nuau‟mqtul Maflukha. 2008. Jurusan Tarbiyah PAI. STAIN 

Ponorogo, dengan judul Membangun Kecerdasan Spiritual (Spiritual Quotient) 

SQ Siswa Melalui Tadarus Al-Qur’an (Study Kasus di MTs Ma’arif Al-

Bassyariyah Lengkong Sukerejo Ponorogo). Dalam Skripsi ini hasil 

penelitiannya adalah: 1) Kegiatan tadarus Al-Qur‟an dilatar belakangi dalam 

rangka peningkatan iman, sebagai program pembiasaan keagamaan, ma‟na dan 

do‟a yang terkandung dalam surat-surat yang dibaca tersebut, maka tadarus 
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juga dalam rangka membangun kecerdasan spiritual siswa. 2) Prilaku siswa 

selama kegiatan tadarus Al-Qur‟an berlangsung sangat berfariasi diantaranya 

sangat tertib, khidmat dan khusu‟. 3) Manfaat dari tadarus Al-Qur‟an yang 

dilaksanakan setiap pagi antara lain: menumbuhkan iman serta taqwa, serta 

sikap tolong menolong, siswa malu melakukan perbuatan dosa dan tercela 

dapat membuat hati tentram, dan siswa lebih disiplin. 4) Kendala yang 

dihadapi dalam kegiatan tadarus Al-Qur‟an antara lain: adanya siswa yang 

terlambat, adanya siswa yang belum lancar dan tidak mau membaca Al-Qur‟an 

serta kurangnya guru atau tenaga pengajar yang mengawasi kegiatan tersebut.  

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang. Skripsi milik 

Nurul Khususiyah. 2012. Jurusan Tarbiyah PAI, STAIN Ponorogo, dengan 

judul Meninggkatkan Kecerdasan Spiritual (Spiritual Quotient)  SQ Melalui 

Pengajian Kitab Kifayah al-Atqiya (Study Kasus di Kelas Takhasus 1 

Madrasah Miftahul Huda Mayak Tonatan Ponorogo). Penelitian ini pada 

dasarnya untuk mengetahui bagaimana tingkat kecerdasan spiritual santri 

setelah pengkajian kitab kifayah al-Atqiya. Dan skripsi milik Nuau‟mqtul 

Maflukha. 2008. Jurusan Tarbiyah PAI, STAIN Ponorogo, dengan judul 

Membangun Kecerdasan Spiritual (Spiritual Quotient) SQ Siswa Melalui 

Tadarus Al-Qur’an (Study Kasus di MTs Ma’arif Al-Bassyariyah Lengkong 

Sukerejo Ponorogo). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 

membangun kecerdasan spiritual melalui kegiatan tadarus al-Qur‟an. Apakah 

ada perbedaan sikap dan tingkah laku seseorang setelah mengikuti kegiatan 

tadarus al-Qur‟an. 



58 

 

 

Sedangkan penelitian yang akan diteliti yaitu berjudul Menggali 

Kecerdasan Spiritual Melalui Kajian Tasawuf di Majelis Pesona Ilahi Joresan 

Mlarak Ponorogo. Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada 

perubahan perilaku, sikap, serta sifat baik seseorang setelah mengikuti kajian 

tasawuf di majelis pesona ilahi yang didalam kajian tersebut terdapat nilai-nilai 

kecerdasan spiritual. Persamaan dari ketiga penelitian yang dibahas di atas 

merupakan sama-sama membahas kecerdasan spiritual seseorang, akan tetapi 

melalui kegiatan yang berbeda-beda.  

 

 


