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KECERDASAN BERAGAMA
• Pengertian Kecerdasan

Kecerdasan dalam Bahasa Inggris disebut intelligence dan dalam
Bahasa Arab adz-Dzaka menurut arti bahasa adalah pemahaman, 
kecepatan, dan kesempurnaan sesuatu. Dalam arti, kemampuan
(al-qudrah) dalam memahami sesuatu secara cepat dan sempurna.

Crow dan Crow, mengemukakan bahwa inteligensi berarti
kapasitas umum dan individu yang dapat dilihat pada kesanggupan
pikirannya dalam mengatasi tuntutan kebutuhan-kebutuhan baru, 
keadaan ruhaniah secara umum yang dapat disesuaikan dengan
problem-problem dan kondisi-kondisi yang baru di dalam
kehidupan.



Macam-macam Inteligensi (Kecerdasan)

1. Kecerdasan Intelektual
Kecerdasan Intelektual adalah kecerdasan yang berhubungan
dengan proses berpikir seperti: daya menghubungkan dan menilai
atau mempertimbangkan sesuatu. Atau, kecerdasan yang 
berhubungan dengan strategi pemecaham masalah dengan
menggunakan logika

Kecerdasan intelektual ini dari segi kuantitas tidak bisa
dikembangkan karena ia merupakan pembawaan sejak lahir, 
namun kualitasnya dapat dikembangkan.



Menurut Kohnstam, kualitas kecerdasan intelektual
dapat dikembangkan dengan beberapa syarat:

1. Bahwa pengembangan tersebut hanya sampai
batas kemampuan, dan tidak dapat
melebihinya. Setiap orang mempunyai batas
kemampuan yang berbeda.

2. Bahwa pengembangan tersebut tergantung
kepada cara berpikir yang metodis.



Tinggi rendahnya kecerdasan intelektual seseorang
dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu

1.Pembawaan, yaitu kesanggupan yang dibawa
semenjak lahir dan setiap orang tidak ada yang sama.

2.Kematangan, yaitu saat munculnya daya intelek yang 
siap untuk dikembangkan mencapai puncaknya (masa 
peka)

3.Lingkungan, yaitu factor luar yang mempengaruhi
inteligensi pada masa perkembangannya.

4.Minat, yaitu motor penggerak dalam perkembangan
inteligensi.



Tes IQ (Intelegence Quotient)

IQ dapat diperoleh melalui pembagian usia mental 
(mental age) dan usia kronologis (chronological age).
Adapun rumusnya sebagai berikut:

Mental age
X  100

Cronological age



Hasil perhitungan berdasarkan rumus di atas, oleh
Woodworth dan Marquis diklasifikasikan sebagai berikut:

No. IQ Tafsiran

1 140 ke atas Genius

2 120 – 139 Very superior

3 110 – 119 Superior

4 90 – 109 Average

5 80 – 89 Dul average

6 70 – 79 Borderline

7 50 – 69 Debil/moron

8 30 – 49 Ambieile

9 Dibawah 30 Idiot



2. Kecerdasan Emosional (Emotional 
Quotient/EQ)

• Pengertian

Kecerdasan emosional merupakan sebuah istilah baru yang pertama kali 
ditemukan oleh Salovey, psikolog dari Universitas Yale, dan Mayer dari
Universitas New Hampeshire pada tahun 1990.

Istilah EQ menjadi lebih popular setelah Daniel Goleman menulis buku yang 
berjudul “Emotional Intelegence”.

Salovey dan Mayer menggunakan istilah kecerdasan emosi untuk
menggambarkan sejumlah kemampuan mengenali emosi diri sendiri, 
mengelola dan mengekspresikan emosi diri sendiri dengan tepat, memotivasi
diri sendiri, mengenali orang lain dan membina hubungan dengan orang lain.



Kecerdasan emosi mencakup kemampuan yang berbeda tetapi saling
melengkapi dengan kecerdasan akademik (academic intelligence), yaitu
kemampuan kognitif murni yang dilakukan dengan IQ.

Mahmud az-Zaky mengemukakan bahwa kecerdasan emosional pada
dasarnya mempunyai hubungan yang erat dengan kecerdasan Uluhiyah (ke-
Tuhan-an). Jika tingkat pemahaman seseorang dan pengalaman nilai-nilai ke-
Tuhan-annya tinggi dalam hidupnya, maka berarti dia telah memiliki
kecerdasan emosi yang baik pula. Hal yang sama juga diungkapkan oleh
Abdul Rahman Al-Aisu.



Aspek-aspek Kecerdasan Emosional menurut
Ary Ginanjar Agustian

a. Konsistensi (Istiqamah)

b. Kerendahan hati (Tawadhu)

c. Berusaha dan berserah diri (Tawakkal)

d. Ketulusan (Ikhlas), dan Totalitas (Kaffah)

e. Keseimbangan (Tawazun)

f. Integritas dan penyempurnaan (Ihsan)



Hal-hal yang Dilakukan untuk memperoleh
Kecerdasan Emosional yang tinggi (matang) 

menurut Jalaluddin Rahmat adalah:

a. Musyarathah, berjanji pada diri sendiri untuk membiasakan
perbuatan baik dan membuang perbuatan yang buruk;

b. Muraqabah, memonitor reaksi dan perilaku sehari-hari;

c. Muhasabah, melakukan perhitungan baik dan buruk yang 
pernah dilakukan; dan

d. Mu’atabah dan Mu’aqabah, yaitu mengecam keburukan yang 
dikerjakan dan menghukum diri sendiri (sebagai hakim 
sekaligus sebagai terdakwa)



5 Aspek Kecerdasan Emosional menurut
Daniel Goleman

1. Kemampuan mengenali emosi diri;

2. Kemampuan menguasai emosi diri;

3. Kemampuan memotivasi diri;

4. Kemampuan mengenali emosi orang lain;

5. Kemampuan mengembangkan hubungan
dengan orang lain.



3. Kecerdasan Moral

• Pengertian

Kecerdasan moral adalah kemampuan untuk merenungkan mana yang benar
dan mana yang salah, dengan menggunakan sumber emosional dan
intelektual manusia.

Indikator dari kecerdasan moral adalah adalah bagaimana seseorang memiliki
pengetahuan tentang moral yang benar dan yang buruk, kemudian ia mampu
menginternalisasikan moral yang benar ke dalam kehidupan nyata dan
menghindarkan diri dari moral yang buruk.

Menurut Abdul Mujib, kecerdasan moral tidak bias dicapai dengan menghafal
atau mengingat kaedah atau aturan yang dipelajari di dalam kelas melainkan
membutuhkan interaksi dengan lingkungan luar.



4. Kecerdasan Spiritual

Kecerdasan spiritual bukanlah doktrin agama yang mengajak
manusia untuk cerdas memilih salah satu agama, ia merupakan
sebuah konsep, yaitu bagaimana seseorang mengelola makna-
makna, nilai-nilai dan kualitas kehidupan spiritualnya.

Kehidupan spiritual meliputi:

1. Hasrat untuk hidup bermakna

2. Motivasi mencari makna hidup

3. Mendambakan hidup bermakna



5. Kecerdasan Qalbiyah

• Pengertian

Kecerdasan Qalbiyah adalah sejumlah kemampuan—secara cepat
dan sempurna—untuk mengenal kalbu dan aktifitas-aktiftasnya, 
mengelola dan mengekspresikan jenis-jenis kalbu secara benar, 
memotivasi kalbu untuk membina hubungan moralitas dengan
orang lain dan hubungan ‘Ubudiyah dengan Tuhan.

Menurut Toto Tasmara, Qalbu adalah hati nurani yang menerima
limpahan cahaya kebenaran Ilahiyah yaitu ruh. Dengan kalbu inilah
Allah memanusiakan manusia dan memulikannya dibandingkan
makhluk yang lain.


