
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI 

A. Tinjauan pustaka  

Sinta herawati, (2012) meneliti tentang “peran orang tua dalam 

membentuk karakter islami anak di desa karangasem ponjong gunung 

kidul”. Kesimpulannya yaitu orang tua mempunyai peran besar dalam 

membentuk karakter islami anak yang dilakukan dengan memberikan 

pendidikan melalui contoh yang riil dalam kehidupan sehari-hari, juga 

memberikan pengertian agar anak mampu meneriman apa yang 

disampaikan orang tuanya. 

  Riset Fachrudin (2011) yang berjudul ”Peran Pendidikan Agama 

dalam Keluarga terhadap pembentukan kepribadian Anak-anak”. Dari 

jurnal tersebut dapat disimpulkan bahwa lingkungan keluarga sangat besar 

pernannya dalam pembentukan kepribadian bagi anak-anak karena di 

lingkungan keluargalah anak-anak pertama kali menerima pendidikan yang 

dapat mempengaruhi perkembangan anak selanjutnya. Proses pembinaan 

nilai-nilai agama dalam membentuk kepribadian anak-anak dapat dimulai 

sejak anak lahir sampai ia dewasa. 

 Hidayah Setiyanti (2016) yang berjudul “Peran Orang Tua  

Berdasar Profesi dalam Pembinaan Akhlak dan Praktek Ibadah Anak”. 

Kesimpulannya yaitu orang tua memiliki peranan penting dalam pembinaan 

akhlak dan ibadah anak, karena orang tua merupakan lingkungan pertama 
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dan utama bagi anak. Oleh karena itu tingkah laku akan sangat berpengaruh 

kepada anak. Kenyataan bahwa peran orang tua dalam membina akhlak dan 

ibadah anak berdasar profesi sangat beragam. Dalam proses pembinaan juga 

ada faktor-faktor yang mendukung dan menghambat. 

 Berdasarkan beberapa penelitian di atas, memang telah ada 

penelitian yang hampir sama dengan penelitian yang akan penulis lakukan, 

akan tetapi ada perbedaan mendasar, yaitu penelitian terdahulu hanya 

mengaitkan antara orang tua dengan anak yang hanya sampai kepada 

praktek ibadah belum kepada tingkat kecerdasan spiritual yang mencakup 

keseluruhan. Untuk itu penulis akan mengangkat penelitian mengenai 

”Peranan Orang Tua dalam Pengembangan Kecerdasan Spiritual Anak 

Pada Keluarga Aktivis Islam di Kaliurang Yogyakarta”. Sehingga dengan 

adanya penelitian ini  dapat meningkatkan kecerdasan spiritual.  

B. Kerangka Teori 

1. Peranan Orang Tua 

a. Pengertian Peranan 

Peranan adalah kata dasar dari “peran” yang ditambahkan 

akhiran “an”, peran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

memiliki perangkat tingkah laku yang diharapkan dapat dimiliki 

oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat (Poerwadaminta, 

1985: 333). 

Peranan menurut Levinson sebagaimana yang dikutip oleh 

Soerjono Soekanto, sebagai berikut:  
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“peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat 

dilakukan oleh individu dalam masyarakat, peranan meliputi norma-

norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang 

dalam masyarakat, dan peranan sebagai perilaku individu yang 

penting bagi struktur sosial masyarakat.” (Soekanto, 1990: 269) 

Kata peran setelah mendapatkan akhiran “an”, kata peranan 

memiliki arti yang berbeda, diantaranya: 

1). peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang 

dalam suatu peristiwa. (Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2007: 

854). 

2). peranan adalah konsekuensi atau akibat kedudukan atau 

status seseorang (Nasution, 1995: 73). 

Menurut Biddle dan Tomas, peran adalah serangkaian 

rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari 

pemegang kedudukan tertentu. Misalnya dalam keluarga, perilaku 

ibu dalam keluarga diharapkan bisa memberi anjuran, penilaian, 

sangsi dan lain-lain. Kalau peran ibu digabungkan dengan peran 

ayah maka menjadi peran orang tua dan menjadi lebih luas sehingga 

perilaku-perilaku yang diharapkan juga menjadi lebih beraneka 

ragam (Sarwono, 2000: 224). 

Peranan adalah seperangkat harapan-harapan yang dikenakan 

pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu (Berry, 

2003: 106). Harapan-harapan akan menjadi pertimbangan dari 
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norma-norma sosial, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa peranan 

itu ditentukan oleh norma-norma yang ada di dalam masyarakat. 

Peranan ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang 

membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk 

di dalam keluarga.  

Peranan diartikan sebagai suatu pola tingkah laku tertentu 

yang merupakan ciri khas semua petugas dari semua pekerjaan atau 

jabatan tertentu (Djumhur dan Surya, 1975: 12). Pribadi manusia 

beserta aktifitas-aktifitasnya tidak semata-mata ditentukan oleh 

pengaruh-pengaruh dan proses-proses yang berlangsungg tetapi juga 

dipengaruhi oleh sejauhmana peranan manusia dalam 

mempengaruhi proses itu.  

Berdasarkan definisi di atas, dapat dilihat bahwa peranan 

merupakan aspek yang dinamis. Peranan adalah bagian dari tugas 

utama yang harus dilaksanakan. Bila dihubungkan dengan kata 

“orang tua” memiliki arti bagian dari tugas utama yang harus 

dilaksanakan oleh orang tua, baik ayah maupun ibu. Maka dapat 

disimpulkan bahwa peranan adalah sesuatu yang menjadi bagian 

atau seseorang yang mempunyai wewenang dalam menjalankan hak 

dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya untuk mencapai tujuan. 

Peranan alangkah lebih baiknya dilaksanakan oleh individu-individu 

yang dianggap mampu melaksanakan perannya. Misalnya orang 

yang berkedudukan di dalam masyarakat, seperti peran guru dalam 
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mengatasi kebodohan, peran orang tua dalam mendidik anak, dan 

jika suatu peran itu dilaksanakan dengan baik maka dapat 

mewujudkan kehidupan manusia yang aman dan damai. 

b. Pengertian Orang Tua 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah orang tua 

diartikan dengan: ayah dan ibu kandung, orang-orang tua atau orang 

yang dianggap tua (cerdik, pandai, ahli dan sebagainya), atau orang 

yang dihormati (disegani) dikampung (masyarakat)  (Departemen 

Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1988: 627). 

Dalam bahasa Arab istilah orang tua dikenal dengan sebutan 

“Al-Walid”. (Munawwi, 1997: 1580) Pengertian tersebut dapat 

dilihat dalam Al-Qur‟an surat Lukman ayat 14: 

هُ َوْهًنا َعَلٰى َوْهٍن َوِفَصالُهُ و نَساَن ِبَواِلَدْيِه ََحََلْتهُ أُمُّ َنا اْْلِ ي ْ َوصَّ ِ َأِن ََ ْْ  ِِ َعاَم
 اْشُكْر ِل َوِلَواِلَدْيَك ِإَِلَّ اْلَمِصرُي 

Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua 

orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan 

lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua 

tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, 

hanya kepada-Kulah kembalimu”. 
 

Dalam bahasa Inggris istilah orang tua dikenal dengan sebutan 

“parent” yang artinya “orang tua laki-laki atau ayah, orang tua 

perampuan atau ibu”. (Ali, 2003: 593) Orang tua memiliki arti 

sebagai orang yang dituakan, dikatakan tua karena berdasarkan 

kematangan dan pengalaman hidupnya. Menurut para ulama, orang 

tua adalah pria dan wanita yang berjanj dihadapan Sang Khalik 
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dalam perkawinan untuk hidup sebagai suami istri dan siap sedia 

memikul tanggung jawab sebagai ayah dan ibu dari anak-anak yang 

dilahirkannya. Ini berarti bahwa pria dan wanita yang terikat dalam 

perkawinan siap sedia untuk menjadi orang tua. (Kartono, 2003: 37) 

Menurut M. Nashir Ali menjadi orang tua adalah dua orang 

yang membentuk keluarga, segera bersiap mengemban 

(memperkembangkan) fungsinya sebagai “orang tua”. Menjadi 

orang tua dalam arti menjadi bapak atau ibu dari anak-anaknya, 

menjadi penanggung jawab dari lembaga kekeluargaannya sebagai 

satu sel anggota keluarga, dan di dalam keluarga cinta dari ayah ibu 

dan sanak saudaranya sangat penting untuk membesarkan seorang 

anak lahir batin. Tanpa cinta dalam keluarga itu, seorang menjadi 

kerdil lahir batin, atau rusak dan timpang perkembangannya. (Ali, 

1987: 77) 

Dari pengertian di atas penulis dapat mengambil kesimpulan 

bahwa orang tua adalah ayah dan ibu yang merawat dan mendidik 

anaknya, mereka pemimpin bagi anak dan keluarganya, juga orang 

tua adalah panutan dan cerminan bagi anaknya yang pertama kali ia 

kenal, ia lihat dan ia tiru, sebelum anak mengenali lingkungan 

sekitarnya. 
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Dengan demikian bentuk pertama dari pendidikan terdapat 

dalam kehidupan keluarga. (Daradjat, 2006: 35) 

Orang tua adalah pendidik utama dan pertama, dikatakan 

utama karena pendidikan dari tempat ini mempunyai pengaruh besar 

bagi kehidupan anak kelak dikemudian hari, dikatakan pertama 

karena di tempat inilah anak mendapatkan bimbingan dan kasih 

sayang untuk yang pertama kalinya, dari orang tuanyalah anak 

pertama kali mengenal dunia, mengenal dasar-dasar pandangan 

hidup, sikap hidup dan keterampilan hidup. Karena perannya yang 

sangat penting maka orang tua harus benar-benar menyadarinya 

sehingga mereka dapat memperankannya sebagaimana mestinya. 

2. Kecerdasan spiritual 

a. Pengertian kecerdasan spiritual 

Spiritual yaitu berkaitan dengan roh, semangat atau jiwa. 

Religius yang berhubungan dengan agama, keimanan, kesalehan dan 

menyangkut nilai-nilai transcendental (Chaplin, 2008: 488). 

Adapun tanda-tanda dari SQ yang telah berkembang dengan 

baik mencakup hal-hal berikut: 

1) Kesadaran untuk berpikir positif. 

2) Kesadaran untuk mengambil hikmah terhadap suatu kejadian 

yang menimpanya. 

3) Kesadaran untuk berbuat baik terhadap orang lain. 
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4) Kesadaran untuk menolong orang lain ketika mendapat 

musibah. 

5) Mensyukuri setiap sesuatu yang dimiliki dan tidak pernah 

mengeluh bila ada yang kurang. 

6) Sifat sabar yang sudah muncul. 

7) Kesadaran untuk beribadah yang baik dan benar. 

Akar kata spiritual adalah spirit yang berasal dari bahasa latin 

Spiritus yang berarti nafas. Dalam dunia modern, kata ini merujuk 

kepada energi hidup dan sesuatu di dalam diri manusia yang bukan 

fisik termasuk emosi dan karakter. Ini mencakup kualitas-kualitas 

vital seperti energi, semangat, keberanian dan tekad. Istilah spiritual 

berasal dari bahasa Arab ruhaniyah, atau maknawiyah dalam bahasa 

persia (Kartono, 2008: 480). mengurai arti dari  kedua kata ini, 

kiranya sudah cukup sebagai kunci untuk memahami makna 

spiritualitas.  

Kecerdasan spiritual bukanlah doktrin agama yang mengajak 

manusia untuk cerdas memilih salah satu agama, ia merupakan 

sebuah konsep yang berhubungan bagaimana seseorang mempunyai 

kecerdasan dalam mengelola makna-makna. Kehidupan spiritual ini 

meliputi: hasrat untuk hidup bermakna; memotivasi mencari makna 

hidup; mendambakan hidup bermakna (Ramayulis, 2002: 65). 

Danah Zohar dan Ian Marshall mendefinisikan kecerdasan 

spiritual adalah kecerdasan untuk menghadapi persoalan makna atau 
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value, yaitu kecerdasan untuk menempatkan perilaku dan hidup kita 

dalam makna yang lebih luas dan kaya kecerdasan untuk menilai 

bahwa tindakan atau jalan hidup seseorang lebih bermakna 

dibandingkan dengan yang lain. SQ adalah landasan diperlukan 

untuk memfungsikan IQ dan EQ secara efektif. Bahkan SQ 

merupakan kecerdasan tertinggi manusia (Zohar dan Marshall, 

2001: 8). 

Lebih lanjut Danah Zohar dan Ian Marshall mengemukakan 

SQ adalah kecerdasan untuk menghadapi dan memecahkan masalah 

makna dan nilai menempatkan perilaku dan hidup manusia dalam 

konteks makna yang lebih luas dan kaya; menilai bahwa tindakan 

atau jalan hidup seseorang lebih bermakna dibandingkan dengan 

yang lain. Kecerdasan ini dapat membedakan sesuatu hal, baik dan 

buruk. Kecerdasan ini pula memberikan rasa moral, kemampuan 

menyesuaikan yang berlaku dan kemampuan memahami cinta 

sampai pada batasannya.  

Menurut Ary Ginanjar Agustian, salah seorang pakar 

Intelegensia kontemporer Indonesia, pengarang buku ESQ, 

menyatakan bahwa SQ versi Barat sebagaimana diuraikan para 

tokoh, belum atau bahkan tidak menjangkau aspek ketuhanan. 

Pembahasannya baru pada tataran biologis atau psikologis semata, 

tidak bersifat transcendental. (Agustian, 2001: 39) Karena itu, ia 

berpendapat bahwa kecerdasan spiritual adalah kemampuan untuk 
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memberi makna ibadah terhadap prilaku dan kegiatan melalui 

langkah-langkah dan pemikiran yang bersifat fitrah, menuju 

manusia yang seutuhnya (insan kamil) dan memiliki pola pemikiran 

tauhidi (integralistik), serta berprinsip “hanya karena Allah” 

(Agustian, 2001: 57). 

Apabila prinsip manusia hanya mengorbit kepada Allah, maka 

dalam kondisi apapun emosi akan tetap tenang dan stabil. Keadaan 

yang stabil ini akan memberi peluang yang besar bagi suara hati 

spiritual yang muncul, seperti sabar (patient), tawakal (consistent), 

istiqomah (persistent), terpercaya (accountable), dan ikhlas 

(sincerity).73 Jadi, bila dengan EQ, seseorang dapat mengatasi 

kesulitan hidup dengan mengelola emosi, maka dengan SQ, ia akan 

mampu menyelesaikan problematika kehidupan dengan pemahaman 

akan makna dan nilai hidup yang dilengkapi dengan aspek 

ketuhanan.  

SQ adalah kecerdasan yang bertumpu pada bagian dalam diri 

kita yang berhubungan dengan kearifan di luar ego atau jiwa sadar. 

SQ menjadikan manusia yang benar-benar utuh secara intelektual, 

emosional dan spiritual. SQ adalah kecerdasan jiwa. Ia adalah 

kecerdasan yang dapat membantu manusia menyembuhkan dan 

membangun diri manusia secara utuh (Zohar dan Marshall, 2001: 

135). 

Menurut Khalil Kavari kecerdasan spiritual adalah fakultas 
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dari dimensi non material seorang ruh manusia. Inilah intan yang 

belum terasah, semua manusia memilikinya. Manusia harus 

mengenali seperti apa adanya. Menggosoknya hingga berkilau 

dengan tekad yang besar dan menggunakannya untuk kebahagiaan 

yang abadi. Seperti dua bentuk lainnya, kecerdasan lainnya, 

kecerdasan spiritual dapat ditingkatkan dan juga dapat menurun. 

Akan tetapi kemampuannya untuk ditingkatkan tampaknya tidak 

terbatas (Ngermanto, 2001: 40). 

Muhammad Zuhri memberikan pengertian tentang kecerdasan 

spiritual yaitu kecerdasan manusia yang digunakan untuk 

berhubungan dengan diri untuk mengelola alam. Jika IQ setiap orang 

dipengaruhi oleh materi otaknya dan ditentukan oleh faktor genetika, 

seperti adat istiadat dan tradisi, maka SQ adalah kecerdasan manusia 

yang digunakan untuk berhubungan dengan Tuhan yang tidak 

dibatasi oleh faktor keturunan, lingkungan atau materi lainnya 

(Ngermanto, 2001: 117). 

Sedangkan kecerdasan spiritual menurut Marsha Sinetar, ialah 

pemikiran yang terilhami. Kecerdasan ini diilhami oleh dorongan 

dan efektifitas, keberadaan hidup atau keilahian yang 

mempersatukan kita sebagai bagiannya. (Tebba: 2004: 24) 

Dari beberapa definisi yang telah disebutkan di atas, penulis 

menyimpulkan bahwa kecerdasan spiritual adalah kemampuan 

untuk menata hati, kata, sikap, dan prilaku agar senantiasa berada 
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dalam jalur kebenaran yang menguntungkan semua pihak yang 

terkait. Jalur kebenaran disini adalah peraturan-peraturan yang telah 

ditetapkan oleh Allah baik dalam Al-Qur‟an maupun Hadits. 

Kecerdasan spiritual juga dapat diart ikan sebagai kemampuan untuk 

menginternalisasikan nilai-nilai ilahiyah (Asmaul Husna) kedalam 

dirinya sehingga menjadi aktivitas kesehariannya sebagai bentuk 

ibadah dan pengabdian kepada Allah. 

Uraian di atas, menunjukkan bahwa betapa pentingnya 

seseorang memiliki kematangan dan kecerdasan emosi dan 

intelektual, terlebih kecerdasan spiritual (SQ), yang merupakan azas 

yang melandasi semua kecerdasan, yakni IQ dan EQ. hal penting 

yang perlu diperhatikan terutama oleh para orang tua adalah 

bagaimana kiat atau cara agar dapat melahirkan generasi baru yang 

kreatif, cerdas serta religious. Generasi baru yang bukan hanya 

matang kecerdasan intelektualnya, tetapi juga matang kecerdasan 

emosi dan spiritualnya.  

3. Peranan Orang Tua dalam Pengembangan Kecerdasan Spiritual 

Perubahan SQ dari yang rendah ke yang lebih tinggi melalui 

beberapa langkah utama seperti menyadari situasi, ingin berubah 

mengenali diri, menyingkirkan hambatan, disiplin, makna terus 

menerus, dan hormat. Untuk memperjelas penulis akan 

menguraikannya sebagai berikut (Ngermanto, 2001: 143-147) : 

a. Menyadari Situasi. Langkah ini menuntut kita untuk 
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menggali kesadaran diri, yang pada gilirannya menuntut 

menggali kebiasaan merenungkan pengalama. Banyak 

diantara kita tidak pernah merenung. Kita hanya hidup dari 

hari ke hari, dari aktivitas ke aktivitas, dan seterusnya. SQ 

yang lebih tinggi berarti sampai pada kedalaman dari segala 

hal, memikirkan segala hal, menilai diri sendiri dan perilaku 

dari waktu ke waktu. Paling baik dilakukan setiap hari. Ini 

dapat dilakukan dengan menyisihkan beberapa saat untuk 

berdiam diri, bermeditasi setiap hari, bekerja dengan 

penasehat atau ahli terapi, atau sekedar megevaluasi setiap 

hari sebelum jatuh tidur di malam hari. 

 

b. Ingin Berubah. Jika renungan mendorong untuk merasa 

bahwa perilaku, hubungan, kehidupan atau hasil kerja dapat 

lebih baik, kita harus ingin berubah ini akan menuntut 

memikirkan secara jujur apa yang harus kita tanggung demi 

perubahan itu dalam bentuk energi dan pengorbanan. Apakah 

siap berhenti dari semua perilaku yang buruk? Memberikan 

perhatian lebih besar untuk mendengarkan diri sendiri dan 

orang lain? Menjalankan disiplin sehari-hari, seperti 

membaca atau olah raga atau merawat seekor hewan?. 

c. Mengenali Diri. dibutuhkan tingkat perenungan yang lebih 

dalam. Kita harus mengenali diri sendiri, letak pusat, dan 
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motivasi yang paling dalam. Jika kita akan mati minggu 

depan, apa yang bisa dikatakan mengenai apa yang telah 

dicapai atau sumbangkan dalam kehidupan? Jika diberi 

waktu setahun lagi, apa yang akan dilakukan dengan waktu 

tersebut?. Menyingkirkan hambatan. Apakah penghalang 

yang merintangi? Apa yang mencegah kita sehingga 

menjalani kehidupan di luar pusat kita? Kemarahan? 

Kerakusan? Rasa bersalah? Sekedar kemalasan? 

Kebodohan? Pemanjaan diri?. Buatlah daftar hal yang 

menghambat, dan mengembangkan pemahaman tentang 

bagaimana dapat menyingkirkan penghalang-penghalang ini. 

Mungkin ini merupakan tindakan sederhana, seperti 

kesadaran atau ketetapan hati, atau perasaan memuncak dari 

apa yang disebut kaum Buddhis “perubahan perasaan” 

perasaan muak terhadap diri sendiri. Akan tetapi, mungkin 

itu juga suatu proses panjang dan lambat, dan akan 

membutuhkan “pembimbing”-ahli terapi, sahabat atau 

penasehat spiritual. Langkah ini sering diabaikan, namun 

sangat penting, dan membutuhkan perhatian terus-menerus. 

d. Disiplin. Praktik atau disiplin apa yang seharunya diambil? 

Jalan apa yang seharusnya diikuti? Komitmen apa yang akan 

bermanfaat? Pada tahap ini, kita perlu menyadari berbagai 

kemungkinan untuk bergerak maju. Curahkan semua mental 
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dan spiritual untuk menggali sebagian kemungkinan ini, 

biarkan mereka bermain dalam imajinasi, temukan tuntutan 

praktis yang dibutuhkan dan putuskan kelayakan setiap 

tuntutan tersebut bagi kita. 

e. Makna terus-menerus. Kinin kita harus menetapkan hati pada 

satu jalan dalam kehidupan dan berusaha menuju pusat 

sementara kita melangkah di jalan itu. Sekali lagi, renungkan 

setiap hari apakah kita berusaha sebaik-baiknya demi diri 

kita sendiri dan orang lain, apakah kita telah merasa damai 

dan puas dengan keadaan sekarang apakah ada makna bagi 

kita disini. Menjalani hidup di jalan menuju pusat berarti 

mengubah pikiran dan aktivitas sehari-hari menjadi ibadah 

terus-menerus, memunculkan kesucian alamiah yang ada 

dalam setiap situasi yang bermakna. 

f. Hormati Mereka. Sementara melangkah di jalam yang kita 

pilih sendiri, tetaplah sadar bahwa masih ada jalan-jalan yang 

lain. Hormatilah mereka yang melangkah di jalan-jalan 

tersebut, dan apa yang ada di dalam diri kita sendiri yang di 

masa mendatang mungkin perlu mengambil jalan lain. 

Spiritualitas adalah dasar bagi tumbuhnya harga diri, nilai-nilai, 

dan moral, sumber keceriaan dan makna hidup. Spiritualitas memberi 

arah dan arti pada kehidupan. Hidup menjadi indah dan menggairahkan 

karena diri manusia tidak hanya dikurung oleh batas-batas fisik. Karena 
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jiwa anak intuitif dan terbuka secara alami, maka orang dan guru 

hendaknya bekerjasama untuk selalu memupuk spiritualitas anak. 

 

 


