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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Islam berpandangan bahwa hakikat manusia merupakan perkaitan 

antara badan dan ruh. Tafsir (2012, hal. 53) menyatakan bahwa manusia itu 

adalah makhluk utuh yang terdiri atas jasmani, akal, dan ruhani sebagai 

potensi pokok. Secara sederhana Syihabuddin (2014, hal. 3) mengungkapkan 

bahwa, manusia dipahami sebagai satu kesatuan yang utuh antara unsur fisik 

dan psikis. Kesatuan utuh ini terjadi sejak awal penciptaannya sebagaimana 

dideskripsikan dalam Alquran. Ketika Tuhan menciptakan fisik manusia, dia 

menciptakan potensi psikisnya sekaligus. Ketika dia menciptakan mata, dia 

pun menciptakan daya penglihatan pada mata, demikian pula organ tubuh 

lainnya. Salah satu unsur dari psikis manusia adalah akal/kecerdasan, dimana 

konsep kecerdasan sendiri telah banyak dibahas oleh berbagai ahli, mengenai 

Intelligence Quotient (IQ), Emotional Quotient (EQ), Spiritual Quotient (SQ) 

dan Multiple Intelleginces (MI). 

Pasiak (2002, hal. 16) menjelaskan bahwa Intelligence Quotient (IQ), 

Emotional Quotient (EQ), Spiritual Quotient (SQ) dan Multiple Intelleginces 

(MI) memiliki kelemahan yang signifikan dalam menunjukan potensi yang 

dimiliki manusia. Untuk ukuran Intelligence Quotient memiliki kelemahan 

dalam hal pemberian peluang bagi nuansa-nuansa emosional, seperti empati 

dan pengendalian diri. Kemudian untuk ukuran Kecerdasan Majemuk sendiri 

lebih menonjolkan aspek kognitif, sekalipun musik, olahraga, dan hubungan 

antar pribadi dipandang sebagai jenis kecerdasan terntu. Sementara untuk 

Emotional Quotient (EQ) sama sekali menepiskan peranan aspek spiritual 

dalam mendorong kesuksesan. 

Dalam dunia pendidikan, khususnya di Indonesia, amanat pendidikan 

telah tercantum dalam UU NO 20/2003 tentang Sisdiknas yang mengatakan 

bahwa tujuan pendidikan nasional adalah “menciptakan manusia yang 

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, 
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berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis 

serta bertanggung jawab“. Hal ini sesuai dengan konsep pendidikan Islam  

yang diutarakan oleh Syihabuddin (2014, hal. 17) bahwa, pendidikan Islam 

secara terminologis berarti pengembangan, peningkatan, dan penataan 

perilaku manusia, baik yang bersifat tindakan maupun tuturan, berlandaskan 

pada Alquran, Sunnah, dan ijtihad yang berbasis pada kedua sumber itu, yang 

dilakukan seseorang atau sekelompok orang atas kehendak mereka sendiri 

dengan tujuan untuk membantu manusia dalam menyempurnakan aspek 

perkembangannya, menggali potensinya, mengarahkan kemampuannya, dan 

menata dayanya, agar dia mampu melakukan berbagai aktivitas serta mampu 

mewujudkan aneka tujuan yang ditetapkan Islam. 

Tetapi dalam penerapannya, pendidikan di Indonesia dewasa ini 

cenderung lebih berorientasi pada pengembangan kecerdasan intelektual saja 

atau biasa yang disebut dengan IQ, dan kurang mendalami kecerdasan 

emosional (EQ) dan kecerdasan spiritual (SQ). hal inilah yang sedang 

ditekankan untuk dikembangkan oleh Pemerintah dalam dunia Pendidikan 

melalui ‘revolusi mental’.  

Tantangan kehidupan manusia di abad modern saat ini jauh lebih 

berat. Dalam segi agama misalnya, kasus intoleransi dan radikalisme masih 

menjadi momok yang menakutkan bagi permasalahan agama di Indonesia 

saat ini. Survei dari Wahid Foundation yang melibatkan 1.520 responden 

umat Islam berusia di atas 17 tahun dari 34 provinsi yang tersebar di 

Indonesia. Hasil survei tersebut  dari total 1.520 responden sebanyak 59,9 

persen memiliki kelompok yan dibenci. Kelompok yang dibenci meliputi 

mereka dengan latar belakang non muslim, tiongkok, komunis, dan selainnya. 

Dari sejumlah 59,9 persen tersebut, sebanyak 92,2 persen tidak setuju bila 

kelompok yang mereka benci menjadi pejabat pemerintahan di Indonesia. 

Sebanyak 82,4 persen bahkan tidak rela jika anggota kelompok yang dibenci 

tersebut menjadi tetangga mereka. 

Dari sisi radikalisme, sebanyak 72 persen umat Islam Indonesia 

menolak berbuat radikal terhadap kelompok agama lain. Hanya 7,7 persen 

yang bersedia melakukan tindakan radikal bila ada kesempatan dan sebanyak 
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0,4 persen justru pernah melakukan tindakan radikal. Angka tersebut cukup 

mengkhwatirkan, sebab persentase tersebut menjadi proyeksi dari 150 juta 

umat Islam Indonesia. Artinya jika diproyeksikan, terdapat sekitar 11 juta 

umat Islam Indonesia yang bersedia bertindak radikal (Abidin, 2017). 

Belum lagi masalah dalam bidang ekonomi angka pengangguran di 

Indonesia seperti yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) terbilang 

cukup tinggi, yaitu 5,33 persen dari jumlah penduduk angkatan kerja di 

Indonesia yang berjumlah 131 juta orang, dan 7 juta orang diantaranya 

merupakan pengangguran (Candra, 2017). 

Dalam beberapa kasus terakhir yang terjadi di Indonesia, semakin 

jelas kemerosotan moral yang dimiliki oleh para penerus negeri ini. Bahkan 

menurut data KPAI anak yang duduk di bangku sekolah pun sudah dapat 

melakukan perbuatan yang menyimpang seperti halnya penyimpangan oleh 

orang dewasa. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), seperti 

keterangan tertulis yang dikeluarkan Kemdikbud, Selasa (14/6/2016), 

sepanjang Januari 2011 sampai Juli 2015 ada 1.880 kasus kekerasan yang 

terjadi di lingkungan pendidikan. Pada 2011, tercatat 276 tindak kekerasan 

terjadi di sekolah. Jumlah tersebut meningkat pada 2012 menjadi 552 kasus 

kekerasan. Namun di tahun berikutnya, angka kekerasan di sekolah menurun 

menjadi 371 kasus. Tetapi pada tahun 2014, kembali terjadi peningkatan 

tindak kekerasan di sekolah dengan 461 kasus. Hingga Juli 2015, ada 220 

kasus kekerasan yang terjadi di sekolah (Susanti, 2016). 

Dalam kasus lain, statistik menunjukan dilansir laman Badan 

Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), angka aborsi di 

Indonesia mencapai 2,4 juta per tahun. BKKBN mencatat, terjadi peningkatan 

sekitar 15 persen setiap tahunnya. Dari jumlah tersebut, 800.000 di antaranya 

dilakukan oleh remaja putri yang masih berstatus pelajar (Muhammad, 2016). 

Tidak kalah mencengangkan dengan kasus lainnya yang berkaitan 

dengan kemerosotan moral di negeri ini, salah seorang sosiolog dari 

Universitas Negeri Makassar (UNM), Andi Basti mengungkapkan fakta 

bahwa menurut Data WHO Tahun 2004 sedikitnya 30 ribu kasus bunuh diri 

di Indonesia setiap tahunnya. Artinya rata-rata ada 82 orang Indonesia bunuh 
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diri perharinya. Kelompok usia paling banyak bunuh diri adalah remaja dan 

dewasa muda usia 15 hingga 24 tahun. (Bahali, 2016).  

Data tersebut mirip dengan data dari Komisi Nasional Perlindungan 

Anak (Komnas Anak) yang mengungkapkan kasus bunuh diri di Indonesia 

terus meningkat. Bahkan, tahun 2014 sebanyak 89 anak anak meninggal 

dengan sia-sia. "Sembilan anak itu di usia rentan lima sampai 10 tahun. 

Sementara 12 hingga 15 tahun ada 39 kasus. Lalu 15 tahun ada 27 kasus," 

ujar Ketua Komnas Anak Arist Merdeka Sirait (Ridho, 2015). 

Jika diteliti lebih lanjut, kasus kemerosotan moral yang banyak terjadi 

di Indonesia tidak hanya dialami oleh para kalangan muda, tetapi para tokoh 

negeri ini yang juga merupakan tokoh agama juga mengalami hal serupa. Jika 

dipahami para tokoh agama merupakan seseorang yang telah memiliki 

kecerdasan spiritual lebih dari orang pada umumnya, yang mengetahui mana 

hal yang salah dan mana hal yang benar menurut agama. Contohnya kasus 

yang banyak terjadi pada tokoh politik di negeri ini ialah kasus korupsi. 

Sejumlah tokoh politik yang notabenenya mengetahui banyak hal mengenai 

keagamaan di Indonesia juga terjerat kasus korupsi (Nasti, 2015). 

Dari berbagai kasus yang telah dipaparkan, setidaknya membuktikan 

bahwa Intelektual Quotient (IQ), Emotional Quotient (EQ) dan Spiritual 

Quotient (SQ) tidaklah cukup untuk membuktikan seseorang dapat mengatasi 

kesulitan yang dialaminya. Ini membuktikan bahwa seseorang belum mampu 

mengatasi kesulitan walaupun kesulitan tersebut merupakan bidang 

keilmuannya. 

Ujian kehidupan yang harus dihadapi oleh setiap manusia sangatlah 

kompleks pada semua sisi, dan tidak sedikit dari mereka tidak sanggup untuk 

mengatasinya, sehingga mengakibatkan perilaku-perilaku yang menyimpang. 

Hal inilah yang menjadikan peneliti terdorong untuk meneliti kecerdasan 

Adversitas (Adversity Quotient) yang diperkenalkan oleh Paul G. Stotz untuk 

dapat dijadikan referensi, khususnya dalam dunia Pendidikan, agar 

menjadikan setiap manusia memahami suatu kecerdasan yang berkaitan 

dengan kesulitan hidup. 
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Pada tahun 1997-an, Paul Stoltz menawarkan wacana yang membahas 

tentang sebuah kecerdasan jenis baru dari paradigma psikologi disamping 

kecerdasan-kecerdasan yang telah ditemukan sebelumnya. Adapun 

kecerdasan itu adalah kecerdasan adversitas (Adverity Quotient - AQ) 

(Sapuri, 2009, hal. 186). 

Menurut Sapuri (2009, hal. 186) Adversity Quotient merupakan 

perangkat kecerdasan dan keterampilan hidup untuk mengubah kesulitan, 

tantangan dan hambatan menjadi sebuah peluang yang besar. Dengan 

dilandasi teori psikologi praktis beserta praktek atau langkah-langkah praktis 

di dalamnya. 

Secara singkat (Hema & Gupta, 2015) menyatakan bahwa Adversity 

Quotient menunjukan bagaimana seseorang menjalani kesulitan hidup 

bahkan dalam situasi buruk yang tidak menguntungkan sekalipun. Jadi, 

secara garis besar Adversity Quotient menyajikan paradigma teori dan teknis-

teknis dalam memahami serta menyikapi kesuksesan dan kesulitan tingkat 

apapun dalam kehidupan. 

Stoltz (2004, hal. 8) menggungkapkan bahwa basis awal konsep ini 

adalah psikologi praktis dan cenderung pada entrepreneurship. Walaupun 

demikian cukup relevan dengan permasalahan umat Islam yang pada 

umumnya penuh dengan kesulitan dan tekanan dalam tingkat apapun. 

Termasuk dalam dunia pendidikan dimana konsep ini dapat mempengaruhi 

mental dan karakter para peserta didik. 

Islam sebagai agama yang sempurna pastinya telah mencakup 

berbagai macam kecerdasan yang telah berkembang saat ini, termasuk 

Adversity Quotient. Aspek-aspek inti dari kecerdasan adversitas telah lama 

ada di dalam Alquran. Hanya saja dalam pelaksanaanya, aspek-aspek dari 

kecerdasan Adversity Quotient belum terkonsep secara baik didalam 

Pendidikan Islam.  

Salah satu sarana untuk menanamkan nilai-nilai kecerdasan ialah 

melalui Pendidikan. Hal ini sesuai dengan ketentuan umum dari Pendidikan 

keagamaan yang terkandung dalam Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan 

agama dan Pendidikan keagamaan No 55 tahun 2007 yang berbunyi: 
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“Pendidikan agama adalah Pendidikan yang memberikan pengetahuan dan 

membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam 

mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 

melalui mata pelajaran/kuliah pada jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan.”  

Pendidikan Islam sebagai salah satu mata pelajaran dituntut juga 

untuk dapat mengembangkan nilai-nilai kecerdasan yang berkembang agar 

tercapainya akhlak mulia dalam kehidupan. Hal ini sebagaimana yang telah 

terkandung dalam fungsi dan tujuan Pendidikan Islam. Fungsi  dan tujuan 

Pendidikan agama telah diatur dalam bab dua pasal dua, yaitu: (1) 

“Pendidikan agama berfungsi membentuk manusia Indonesia yang beriman 

dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan 

mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antarumat 

beragama.” (2) “Pendidikan agama bertujuan untuk berkembangnya 

kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan 

nilai-nilai agama yang menyerasikan penguasaannya dalam ilmu 

pengetahuan, teknologi dan seni.” 

Maka dari itu peneliti mencoba untuk meneliti bagaimana konsep 

kecerdasan Adversity Quotient, lalu bagaimana kecerdasan menurut 

Pendidikan Islam dan bagaimanakah keterkaitan Adversity Quotient dengan 

Pendidikan Islam dalam penyusunan skripsi ini. 

 

B. Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan 

masalah pokok dalam penelitian ini yaitu: ”Bagaimana konsep kecerdasan 

Adversity Quotient ditinjau dari prespektif Pendidikan Islam”. Dari pertanyaan 

tersebut dapat dijabarkan ke dalam beberapa rumusan penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah konsep kecerdasan dalam Adversity Quotient? 

2. Bagaimanakah konsep kecerdasan dalam Pendidikan Islam? 

3. Bagaimanakah keterkaitan antara konsep kecerdasan Adversity Quotient 

dengan konsep kecerdasan dalam Pendidikan Islam? 
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C. Tujuan penelitian  

Secara umum, tujuan penelitian yang ingin diperoleh dari penelitian ini yaitu 

untuk mengetahui konsep kecerdasan Adversity Quptient ditinjau dari prespektif 

Pendidikan Islam. Adapun tujuan penelitian secara khusus dari penelitian ini 

diambil dari rumusan masalah penelitian, takni sebagai berikut: 

1. Memahami konsep kecerdasan Adversity Quotient. 

2. Memahami konsep kecerdasan dalam Pendidikan Islam. 

3. Memahami keterkaitan antara konsep kecerdasan Adversity Quotient 

dengan konsep kecerdasan dalam pendidikan Islam. 

 

D. Manfaat / signifikansi penelitian 

Penelitian ini akan lebih bermakna apabila memeberikan manfaat, baik bagi 

peneliti sendiri maupun bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Berdasarkan tujuan 

penelitian yang telah diuraikan, maka penelitian ini memiliki manfaat sebagai 

berikut: 

1. Manfaat dari segi teori 

Dari segi teori, diharapkan penelitian ini dapat menambah khazanah ilmu 

pengetahuan dalam bidang pendidikan Islam. Khususnya bagi peneliti dan 

umumnya bagi para pendidik untuk memberikan wawasan baru mengenai konsep 

kecerdasan dalam dunia pendidikan Islam. 

2. Manfaat dari segi praktis 

Dari segi praktis, diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pihak-

pihak terkait untuk melakukan inovasi dalam melaksanakan proses pendidikan 

Islam. Manfaat tersebut diantaranya: 

a. Bagi peneliti, yaitu untuk mendapatkan hasil penelitian yang jelas mengenai 

Kecerdasan Adversity Quotient, dan keterkaitannya terhadap Pendidikan 

Islam. Sehinga temuan yang didapat mampu dikembangkan menjadi 

penelitian selanjutnya. 

b. Bagi bidang Pendidikan, yaitu untuk memberikan gambaran kepada 

lembaga Pendidikan mengenai nilai-nilai kecerdasan Adversity Quotient 

dan keterkaitannya dengan Pendidikan Islam. Sehingga hasil dari penelitian 
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ini diharapakan menjadi inovasi bagi dunia Pendidikan dan dapat 

menimbulkan perubahan ke arah yang lebih baik lagi. 

c. Bagi pembaca, yaitu untuk menambah wawasan dan rujukan dalam 

memahami kecerdasan Adversity Quotient dan keterkaitanya dengan 

pendidikan Islam. Karya ini juga dapat dijadikan tambahan wacana bagi 

para pembaca untuk bisa lebih lanjut mengembangkan keilmuan dalam 

pendidikan Islam. 

 

E. Struktur Organisasi Skripsi 

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti membuat sistematika pembahasan 

untuk lebih memudahkan pembaca dalam mengetahui apa saja isi dari skripsi ini. 

Dengan demikian penelitian ini dibagi ke dalam beberapa BAB yang mempunyai 

sub-BAB di dalamnya, struktur organisasi dari penelitian ini dapat dipahami 

sebagai berikut: 

Pada bab pertama, peneliti menyampaikan syarat keilmiahan suatu 

penelitian, antara lain tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat/signifikansi penelitian, dan struktur organisasi skripsi. 

Pada bab kedua, berisi tentang konsep kecerdasan secara umum dimulai 

dengan memaparkan pengertian kecerdasan dan macam-macam kecerdasan. 

Kemudian dilanjutkan dengan teori umum mengenai Pendidikan Islam, dimulai 

dari pengertian Pendidikan Islam, sumber Pendidikan Islam dan tujuan Pendidikan 

Islam. 

Pada bab ketiga, berisi tentang metode penelitian dalam pengumpulan data 

untuk dapat menganalisis mengenai Adversity Quotient serta keterkaitannya dengan 

konsep kecerdasan dalam pendidikan Islam. 

Pada bab keempat, berisi tentang konsep kecerdasan Adversity Quotient, 

dimulai dengan memaparkan konsep dan teori Adversity Quotient secara umum, 

Aspek-aspek Adversity Quotient, tingkatan Adversity Quotient dan teknik-teknik 

praktis yang ada dalam Adversity Quotient, dan pembahasan mengenai Adversity 

Quotient dalam prespektif pendidikan Islam. Bab ini diawali dengan pemaparan 

hakikat manusia serta konsep-konsep kecerdasan dalam Islam dalam mengatasi 

masalah yang terdapat pada Alquran dan Hadits sebagai rujukan pendidikan Islam. 
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Pada bab kelima, berisi penutup yang didalamnya terdapat kesimpulan dan 

rekomendasi peneliti kepada pihak-pihak yang terkait dengan sistem pendidikan 

Islam setelah ditemukannya relevansi antara Adversity Quotient sebagai bentuk 

kecerdasan barat dengan sistem pendidikan Islam sebagai proses pendidikan peserta 

didik menuju kematangan jiwa. 

 


