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ABSTRAK 
 
Nama: Sa’dullah (NIM.3104334). Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam ESQ Ary 
Ginanjar Agustian dan Relevansinya dengan Tujuan Pendidikan Islam. Skripsi. 
Semarang. Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2010. 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian skripsi ini adalah pertama, 
ingin mengetahui nilai-nilai Pendidikan Islam dalam konsep ESQ Ary Ginanjar 
Agustian. Kedua, untuk mengetahui relevansi konsep ESQ Ary Ginanjar Agustian 
dengan Tujuan Pendidikan Islam. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
kualitatif dengan memakai metode deskriptif, yaitu penelitian yang bermaksud 
membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian, 
dalam arti akumulasi data dasar dengan cara deskriptif semata. 

Penelitian ini menggunakan Metode Riset Perpustakaan (library research). 
Dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. Data penelitian yang terkumpul 
kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan deduktif dan pendekatan 
induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai Pendidikan Islam dalam 
konsep ESQ mempunyai relevansi dengan tujuan Pendidikan Islam dan tujuan 
dari pembelajaran PAI, khususnya mata pelajaran aqidah akhlak dan fiqih. 
Ternyata nilai-nilai Pendidikan Islam dalam konsep ESQ telah diinternalisasikan 
ke dalam tujuan pembelajaran PAI yang termaktub dalam Peraturan Menteri 
Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi 
Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah.  

Sedangkan Relevansi konsep ESQ dengan tujuan Pendidikan Islam adalah 
bahwa konsep pengembangan kecerdasan emosional dan spiritual yang digagas 
Ary Ginanjar Agustian dengan Pendidikan Islam mempunyai tujuan yang sama, 
yaitu untuk membentuk Insan Kamil (manusia sempurna) atau manusia yang baik 
di mata manusia dan baik di hadapan sang Khalik (secara vertikal dan horizontal) 
atau istilah dalam pendidikan Nasional adalah manusia seutuhnya.  

Selain itu, Konsep ESQ Ary Ginanjar Agustian memadukan integrasi IQ, 
EQ dan SQ melalui prinsip tauhid. Dengan kesadaran tauhid, maka emosi akan 
terkendali, sehingga akan timbul rasa tenang dan damai. Dengan ketenangan 
emosi yang terkendali tersebut, maka God spot atau pintu hati terbuka dan 
bekerja, sehingga bisikan-bisikan Ilahiah yang mengajak kepada sifat-sifat 
keadilan, kasih sayang, kejujuran, tanggung jawab, kepedulian, kreativitas, 
komitmen, kebersamaan, perdamaian dan bisikan hati mulia lainnya akan 
terdengar sehingga potensi kecerdasan intelektual dan emosional bekerja dengan 
optimal. Hal ini sesuai dengan Tujuan terakhir Pendidikan Islam terletak pada 
perwujudan ketundukan yang sempurna kepada Allah, baik secara pribadi, 
komunitas, maupun seluruh umat manusia.  

Berdasarkan  hasil penelitian ini diharapkan akan  menjadi bahan 
informasi dan  masukan  bagi mahasiswa, para tenaga pengajar, para peneliti, dan 
semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Tarbiyah IAIN 
Walisongo Semarang. 
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MOTTO 
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Katakanlah: "Dia-lah yang menciptakan kamu dan menjadikan bagi kamu 
pendengaran, penglihatan dan hati". (tetapi) amat sedikit kamu bersyukur. 

(Q.S. Al-Mulk: 23)1 

 
 

 
 

                                                 
1 Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta, 

Departemen Agama, 1971), hlm. 957. 
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PERSEMBAHAN 
 

Karya yang sederhana ini dipersembahkan untuk: 

Ibunda (Saadah) Ayahanda (Subechan) yang senantiasa mencurahkan segenap 

kasih sayangnya, do’a dari mereka berdua layaknya embun yang selalu 

memberikan kesejukan dalam hati penulis selama menuntut ilmu. 

Semua Kakak-kakakku yang senantiasa memberikan motivasi dan juga do’a agar 

apa yang aku citakan terwujud. 

 Tak ketinggalan buat keponakanku yang lucu (Mahfudz, Azwa dan Azka ) yang 

memberikan inspirasi bagiku untuk senantiasa belajar dan belajar. 

Semua ibu dan bapak guruku yang telah mengajariku lautan ilmu yang tiada 

terhingga, jasa kalian tidak akan pernah kulupakan. 

Teruntuk  yang selalu mengisi kekosongan jiwa ini, tatkala hati ini sedang lemah, 

makasih banyak atas ketulusan dan keikhlasannya dalam memberikan motivasi 

serta do’anya tanpa henti. 

Karya ini juga kupersembahkan buat seluruh saudara-saudaraku dan kawan-

kawanku  seperjuangan  

Terima kasih atas segala bantuan dan juga do’anya. 
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PERNYATAAN 
 
 

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi 

ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. 

Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali 

informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai bahan rujukan. 
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hidayah-Nya. Shalawat dan salam tercurah kepada Khatamul Anbiya’ Muhammad 

Saw beserta keluarga dan para sahabatnya. 
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Walisongo, Nafilah, WEC, Daarut Tauhiid dan SMP IT Uswatun Hasanah 
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