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MOTTO 

 

              

           

  

Artinya: “Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi 

(tulang belakang) anak cucu Adam keturunan mereka dan 

Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka (seraya 

berfirman), "Bukankah aku ini Tuhanmu?" mereka 

menjawab, "Betul (Engkau Tuhan kami), Kami bersaksi". 

(kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu 

tidak mengatakan: "Sesungguhnya Kami (Bani Adam) 

adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan 

Tuhan)". (QS. Al-A‟raf, 7: 172) (Departemen Agama RI, 

2012: 232). 
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ABSTRAK 

Judul penelitian ini adalah Konsep Pengembangan 

Kecerdasan Ruhaniah Menurut Toto Tasmara (Tinjauan Bimbingan 

dan Konseling Islam). Penelitian dilatarbelakangi Adanya kemajuan 

dalam berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), ternyata 

banyak memberikan pengaruh besar terhadap pola kehidupan, cara 

berpikir dan tingkah laku masyarakatnya (manusia). Dibutuhkan 

kecerdasan ruhaniah atau transcendental intelligence. Kecerdasan 

ruhaniah merupakan potensi yang secara hakiki ditiupkan kedalam 

tubuh manusia ruh kebenaran, yang selalu mengajak kepada 

kebenaran dan kebaikan. Hal ini penting diterapkan dalam Bimbingan 

dan Konseling Islam yang tujuannnya membantu individu belajar 

mengembangkan fitrah dan atau kembali kepada fitrah, dengan cara 

memberdayakan (enpowering) iman, akal, dan kemauan yang 

dikaruniakan Allah SWT kepadanya untuk mempelajari tuntunan 

Allah dan Rasul-Nya, agar fitrah yang ada pada individu itu 

berkembang dengan benar dan kokoh sesuai tuntunan Allah SWT 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah 

konsep kecerdasan ruhaniah menurut Toto Tasmara? 2) 

Bagaimanakah pengembangan potensi kecerdasan ruhaniah menurut 

Toto Tasmara? 3) Bagaimanakah perspektif Bimbingan dan Konseling 

Islam terhadap pengembangan kecerdasan ruhaniah menurut Toto 

Tasmara?  

Jenis penelitian pada penelitian ini adalah penelitian 

kepustakaan (library research) dengan sumber data berasal dari buku 

karya Toto Tasmara yang berjudul Kecerdasan Ruhaniah, Membentuk 

Kepribadian yang Bertanggung Jawab, dan Profesional dan buku 

pendukung, dengan teknik pengumpulan data melalui kepustakaan dan 

dokumentasi, data yang telah didapat kemudian dianalisis melalui 

metode content analisis, metode deduktif dan metode reflektif 

thinking. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) Konsep kecerdasan 

ruhaniah menurut Toto Tasmara adalah kemampuan seseorang untuk 

mendengarkan hati nuraninya atau bisikan kebenaran yang mengilahi 

(merujuk pada wahyu Allah) dalam cara dirinya mengambil keputusan 

atau melakukan pilihan-pilihan berempati dan beradaptasi, kecerdasan 

yang membuahkan rasa cinta yang mendalam terhadap kebenaran 
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sehingga seluruh tindakannya akan dibimbing oleh ilmu Illahiah yang 

mengantarkannya kepada ma‟rifatullah. 2) Pengembangan potensi 

kecerdasan ruhaniah menurut Toto Tasmara dilakukan dengan 

melakukan perenungan secara mendalam, membina hubungan 

silaturahmi, mempersiapkan diri membaca situasi, memperteguh 

keyakinan, meraih hasil dengan lapang dada, keberpihakan sebagai 

awal dari akhir, juga melalui mahabbah, riyadhah, mujahadah, 

muhasabah, dan muraqabah. 3) Perspektif Bimbingan dan Konseling 

Islam terhadap pengembangan kecerdasan ruhaniah menurut Toto 

Tasmara adalah bimbingan dan konseling Islam perlu diarahkan pada 

proses kecerdasan ruhaniah pada diri klien agar nantinya klien 

memperoleh manfaat dari bimbingan konseling tersebut yaitu aktifnya 

potensi ruh, qalb, akal, nafs pada diri klien sehingga klien merasa 

dekat dengan Allah, memiliki jiwa sosial yang tinggi dan memiliki 

akhlakul karimah, hal ini adalah obat bagi klien yang paling baik. 

  

Kata kunci: Kecerdasan Ruhaniah, Toto Tasmara, Bimbingan dan 

Konseling Islam. 
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TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

 Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI 

dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, No. 158/1987, dan No. 

0543b/U/1987tanggal 22 Januari 1988  

A. Konsonan Tunggal 

Arab Latin  Arab Latin 

 dh ض  - ا

 th ط  B ب

 zh ظ  T ت

 ع  Ś ث
، 

 G غ  J ج

 F ف  H ح

 Q ق  Kh خ

 K ك  D د

 L ل  Ź ذ

 M م  R ز

 N ن  Z ش

 W و  S ض
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 (apostrof) „ ء  Sy ش

 Sh  ٌ Y ص

 

B. Konsonan Rangkap  

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh tasydid ditulis rangkap, 

seperti lafadz  ًمّصل ditulis mushalla 

C. Vokal Pendek 

Fathah ()َ dilambangkan dengan huruf a, kasrah ()ِ dilambangkan 

dengan huruf i, dan dhammah (__ُ_) dilambangkan dengan huruf 

u. 

D. Vokal Panjang 

Bunyi panjang a dilambangkan dengan ā, seperti kata قال (qā la), 

bunyi panjang i dilambangkan dengan ī seperti  kataقيل (qīla), dan 

bunyi panjang u dilambangkan dengan ū seperti kataيقىل (yaqūlu). 

E. Vokal Rangkap 

1. Fathah + ya‟ mati ditulis ai ًالص هيل ditulis az-Zuhailī 

2. Fathah + wawu ditulis au الدولةditulis ad-Daulah 

 

F. Ta’ marbutah di akhir kata 

1. Bila dimatikan, ditulis ha. Kata ini tidak diperlakukan 

terhadap kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa 

Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali 

dikehendaki kata aslinya. 
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2. Bila disambung dengan kata lain (frase), ditulis h. Contoh: تدايه

هد المجت Bidāyah al-Mujtahid. 

 

G. Hamzah 

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi 

vokal yang mengiringinya. Seperti ditulis ِاَنinna. 

2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang 

apostrof (‟), sepertiشيًءditulis syaiun.  

3. Bila terletak di tengah kata setelah vokal hidup, maka ditulis 

sesuai dengan bunyi vokalnya. seperti زتائة  ditulis rabā’ib. 

4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis 

dengan lambang apostrof (‟), seperti تأخر ون ditulis ta’khuźūna. 

 

H. Kata Sandang Alif + Lam 

1. Bila diikuti huruf qamariyah, ditulis al. Seperti الجالل ditulis 

al-jalāl 

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf “i" diganti dengan huruf 

syamsiyyah yang bersangkutan. Seperti السحمه ditulis ar-

rahman. 

  

I. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat 

Dapatditulismenurutbunyiataupengucapannyadanmenurutpenulisa

nnya.Seperti : 

 ditulis żawi al-furūdh ذوي الفسوض

 ditulis ahlu as-sunnah اهل السنة
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