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BAB I 

Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang Permasalahan 

Iver dan Page mengemukakan family is a group defined by a sex relationship 

and upbringing of children.1 Dari definisi ini, ditemukan bahwa selain ikatan darah 

dan perkawinan, unsur lain dalam terbentuknya sebuah keluarga adalah tanggung 

jawab orang tua untuk mendidik dan membesarkan anak. Dengan demikian, keluarga 

juga dapat terbentuk dari individu yang tidak memiliki ikatan darah (adopsi). Dapat 

dikatakan bahwa hubungan antar anggota keluarga adalah hubungan yang dijiwai oleh 

suasana kasih sayang dan rasa tanggung jawab,2 baik tanggung jawab sebagai orang 

tua maupun sebagai unit terkecil dalam masyarakat yang berperan mengajarkan nilai-

nilai hidup masyarakat sekitar. 3  

Secara organisasi, keluarga memiliki beberapa bentuk. Pertama, keluarga 

yang bekerja sama (the cooperative family), merupakan keluarga yang anggotanya 

mempunyai kesadaran untuk bekerja sama. Dalam keluarga tipe ini, orang tua 

memegang peranan dalam peraturan dan pembagian kerja anggota keluarga. Kedua, 

keluarga yang berdiri sendiri (the independent family), yaitu keluarga yang tidak 

tergantung pada orang lain. Keluarga ini dapat menyelesaikan segala urusannya 

sendiri, dan mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. 

Ketiga, keluarga yang tidak lengkap (the incomplete family), yaitu sebuah keluarga  

                                                             
1 R.M. Mac Iver and Charles H. Page, Society an Introduction Analysis (London: Mac Millan & Co. LTD, 
1952), 238. 
2 H. Khairuddin, Sosiologi keluarga ( Yogyakarta: Liberty, 2008), 3. 
3 Kristiana T., Bimbingan Konseling Keluarga (Terapi Keluarga), (Salatiga: Widya Sari Press Salatiga, 2004), 
2. 
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dengan kepala keluarga yang berstatus single parent karena tidak menikah, suami atau 

istri telah meninggal, atau kehilangan pasangan karena perceraian.4  

1.1.1 Identifikasi Permasalahan 

Fenomena single parent yang terjadi dalam lingkungan masyarakat menjadi 

topik hangat perbincangan masyarakat. Secara umum, pengertian Single parent 

mengacu pada orang tua yang memiliki sebagian besar tanggung jawab dalam 

membesarkan anak atau anak-anak,  sebagai pengasuh dominan yang tidak hidup 

dengan pasangan atau mitra, atau mereka yang tidak menikah.  

 Pada kasus single parent akibat perceraian ataupun kehamilan yang tidak 

direncanakan, sang ibu lebih dipercaya untuk menjadi pengasuh utama. Tidak 

menutup kemungkinan hal tersebut disebabkan asumsi dari kebudayaan Indonesia 

bahwa seorang anak dari dua orang tua yang terpisah lebih baik dengan ibu 

dibandingkan ayah, sehingga sang ayah jarang mendapatkan hak asuh. Tetapi dalam 

beberapa tahun terakhir, skenario ini telah bergeser. Dengan beberapa pertimbangan, 

tidak jarang dalam persidangan untuk memperoleh hak asuh anak yang masih di 

bawah umur (di bawah 17 tahun), ayah memenangkan hak asuh terhadap anaknya.  

Hasil survei sementara dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak menunjukkan bahwa sekitar 7 juta perempuan Indonesia  saat ini 

adalah single parent.5 Sebagai seorang single parent,  selain menanggung beban 

ekonomi atau yang bersifat materi, terdapat juga beban sosial. Seorang single parent 

sering mendapatkan respon yang menyakitkan, cibiran, juga fitnah dari masyarakat di 

lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Perlakuan ini umumnya diterima para 
                                                             
4 Kristiana T., Bimbingan Konseling Keluarga,..., 26-27. 

5  Issomuddin. Liht, koran tempo politik, 7 Juta Perempuan Indonesia Jadi ''Single parent''  dalam 
www.tempo.co didownload kamis, 6 September 2012 pukul 15.15 WIB. 

http://www.tempo.co/read/news/2012/05/15/173404101/7-Juta-Perempuan-Indonesia-Jadi-Single-Parent-160
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perempuan single parent yang sedang mengandung atau telah memiliki anak namun 

tidak  menikah. 

Kehidupan berat yang harus dijalani oleh perempuan single parent, membuat 

mereka juga sering  disebut “single fighter”6 atau sosok petarung/pejuang yang 

berjuang sendiri untuk mempertahankan hidup. Tetapi di balik kegigihannya, seorang 

single parent juga kerap kali mengalami kesepian (loneliness). Loneliness adalah 

sebuah perasaan ketika seseorang merasa dirinya seorang diri.  

Ketika kehilangan pasangan, seseorang yang kemudian menjadi single parent 

tiba pada titik awal dimulainya loneliness. Realita yang sering dijumpai adalah 

pasangan yang ditinggalkan akan memiliki perasaan mendambakan penyatuan yang 

telah hilang, serta mulai khawatir dan takut terhadap kenyataan mengasuh anak 

seorang diri.  

Loneliness yang dirasakan manusia adalah penderitaan universal dengan asal-

usul yang sama. Perasaan ini akan timbul dalam hubungan ketika seseorang 

mengalami satu atau lebih dari tiga koneksi kepedulian yaitu hilang, terluka, atau 

rusak.7 Hidup dalam masyarakat yang berpandangan bahwa loneliness merupakan 

salah satu dari luka-luka manusia yang paling menyakitkan serta kehidupan penuh 

persaingan dan permusuhan, akan menciptakan kesadaran yang sangat tajam dalam 

diri seseorang tentang keterpencilan dirinya. Kesadaran ini membuat banyak orang 

menjadi sangat cemas dan mendorong mereka untuk berusaha keras agar memperoleh 

pengalaman akan kesatuan dan komunitas. Kesadaran juga yang mendorong orang 

untuk bertanya sekali lagi bagaimana kasih, persahabatan, persaudaraan dapat 

                                                             
6 Ibid.  
7 Carl E. Pickhardt, Keys to Single parenting, (New York: Barron's Educational Series, 1996), 150. 
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membebaskan mereka dari keterpencilan dan memberikan rasa persahabatan serta 

diterima.8 

Kesadaran akan loneliness menjadi anugerah yang harus dijaga dan lindungi, 

karena loneliness menyatakan kekosongan batin yang dapat menghancurkan kalau 

dimengerti secara keliru, akan tetapi juga penuh dengan janji jika orang yang 

mengalaminya mampu melihat nilai kepedihannya yang terasa manis. Terkadang 

seseorang tidak sabar dengan loneliness yang dihadapinya sehingga berusaha lari dari 

loneliness dan mencoba menghalau keterpisahan dan ketidakutuhan yang 

dirasakannya. Pada akhirnya, tindakan-tindakan tersebut menghubungkan dirinya 

dengan harapan-harapan yang menghancurkan.  

Harapan-harapan yang keliru akan mendorong seseorang untuk mengajukan 

tuntutan-tuntutan baru yang tinggi. Ketika ia mulai melihat bahwa tidak ada seorang 

pun atau apa pun itu yang mampu memenuhi keinginan-keinginannya yang 

tampaknya begitu mutlak, ia akan terjerumus dalam kepahitan hidup dan sikap 

bermusuhan yang membahayakan.9  

Rabbi Heschel dalam buku yang ditulis Danah Zohar dan Ian Marshal 

mengemukakan bahwa loneliness merupakan salah satu penyakit spiritual yang 

muncul dari pengalaman buruk di masa lalu. Hal tersebut diakibatkan penderitaan 

ataupun kematian dari pasangan yang dikasihi, sehingga perlu untuk ditangani, sebab 

jika dibiarkan akan menjadi krisis spiritual.  Krisis spiritual yang dimaksudkan di sini 

adalah sikap mempertanyakan seluruh makna dan mungkin nilai kehidupan sehingga 

berujung pada depresi, penggunaan obat-obatan terlarang bahkan kegilaan.10 Hidup 

                                                             
8 Henri J. M. Nouwen, Yang Terluka Yang menyembuhkan: Pelayanan dalam Msyarakat Modern, (Yogyakarta:  
    Kanisius, 1989) 80. 
9 Ibid., 82. 
10 Danah Zohar dan Ian Marshall, SQ: Spiritual Intelligenc,..., 186-187. 
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dalam krisis spiritual semacam ini menjadikan seseorang tidak mampu melangkah 

menjalani kehidupan selanjutnya, bahkan merasa separuh hidup sudah tidak ada 

lagi.11  

Loneliness merupakan luka yang sangat menyakitkan dan mudah sekali 

disangkal atau dilupakan. Akan tetapi jika rasa sakit itu diterima, dimengerti, dan 

tidak disangkal, maka setiap pelayanan yang dilakukan dapat menjadi pelayanan yang 

menyembuhkan.12  

Di sekeliling diri seseorang terdapat berbagai macam jalan yang ditempuh 

untuk menghindari diri dari loneliness. Setiap orang adalah bagian dari komunitas 

manusia yang lebih besar, dan mayoritas di antaranya merupakan bagian dari 

komunitas pribadi yang lebih kecil; kawan dan keluarga, komuntitas-komunitas ini 

dapat dimanfaatkan untuk membantu seseorang dalam usaha menyembuhkan diri 

sendiri. Misalnya, kasih sayang dari orang-orang yang dicintai, mendekatkan diri 

pada alam, mengambil tafsir pribadi atas simbol spiritual yang memberi makna pada 

diri, seperti salib, lilin, patung budha, juga membaca atau mengingat syair yang dapat 

menggugah ketidaksadaran seseorang, dengan mendendangkan doa yang bermakna 

bagi diri pribadi, serta mencari inspirasi dari pengalaman hidup dan tindakan orang 

lain.  

Seperti pernah dikatakan seorang lama Tibet, setiap manusia bahkan dapat 

menemukan makna hidup dengan meminum segelas air jika hal itu dilakukannya 

                                                             
11 Ibid., 187. 
12 Ibid., 84. 
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dengan spirit yang benar.13 Dengan demikian, adalah hal yang positif  jika di dalam 

diri perempuan single parent  ada harapan bahwa suatu hari akan bertemu dengan 

orang yang sungguh-sungguh memahami pengalaman-pengalamannya; bertemu 

dengan pria yang akan memberikan perlindungan juga kedamaian dalam hidup yang 

gelisah. Bukan yang dapat menjelaskan segala-galanya dan tempat di mana seseorang 

itu merasa nyaman.14 Sikap seperti ini merupakan bentuk penghargaan terhadap diri 

sendiri.  

Penghargaan pada diri sendiri menjadi kunci utama seorang single parent 

mampu untuk mulai mengatasi loneliness juga sebagai prediktor seseorang memiliki 

SQ (Kecerdasan Spiritual) yang baik.15 SQ adalah sarana yang dapat digunakan untuk 

mengumpulkan kembali kepingan-kepingan diri yang terbelah.16 Danah Zohar dan Ian 

Marshall menilai bahwa SQ yang tinggi ditandai dengan adanya pertumbuhan dan 

transformasi pada diri seseorang, tercapainya kehidupan yang berimbang antara 

karier/pekerjaan, pribadi/keluarga, serta adanya perasaan sukacita dan puas yang 

diwujudkan dalam bentuk menghasilkan kontribusi yang positif dan berbagi 

kebahagiaan kepada lingkungan.17  

Seseorang dapat dikatakan memiliki SQ yang tinggi jika mampu menciptakan 

kebahagiaan dan bukan mencari kebahagiaan (kebahagiaan), mengendalikan emosi 

dengan baik (ketenangan), memiliki penghargaan yang baik terhadap diri sendiri, dan 

                                                             
13 Ibid., 190-191. 
14 Ibid., 81-82. 
15 Victor Selman, Ruth Corey Selman, Jerry Selman &Elsie Selman. “Spiritual-Intelligence-Quotient”, College  
    Teaching Methods & Styles Journal Vol. 1, (Third Quarter 2005), 29. 
16 Danah Zohar dan Ian Marshall, SQ: Spiritual Intelligence,...,185. 
17 Eva Hotnaidah Saragih, “Kecerdasan Spiritual dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Karyawan”  
    dalamhttp://badruddin69.wordpress.com, diakses pada 06 September 2012. 
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menjalin hubungan yang harmonis dan penuh kasih dengan diri sendiri, lingkungan 

dan Tuhan.18 Kebahagiaan, ketenangan, penghargaan diri juga hubungan yang 

harmonis dan penuh kasih merupakan prediktor terbaik untuk melihat bagaimana SQ 

seseorang. 

SQ mengharuskan seseorang untuk bersikap jujur dengan dirinya sendiri, 

menghadapi pilihan, dan menyadari bahwa kadang jalan keluar yang sulit merupakan 

pilihan yang tepat. SQ menuntut integritas pribadi yang paling intens. SQ 

menyadarkan untuk berani hidup sebagai diri sendiri saat menghadapi semua hal 

buruk yang menghancurkan hidup pribadi. SQ membantu seseorang menjadi terbuka 

pada pengalaman baru,sehingga mampu membuat perubahan.19 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, peneliti merasa tertarik 

untuk meneliti perempuan single parent yang mengalami loneliness dan merumuskan 

judul penelitian sebagai berikut: 

“ SQ DAN PEREMPUAN SINGLE PARENT” 

Studi Kasus Tentang Penanganan Loneliness Pada Perempuan Single 

Parent Melalui Pemanfaatan SQ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
18 Victor Selman, Ruth Corey Selman, Jerry Selman &Elsie Selman. “Spiritual-Intelligence-Quotient”,..., 29. 
19 Ibid. 
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1.2 Rumusan Masalah 

 Setelah memaparkan latar belakang penelitian di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah: Sejauh mana perempuan single parent memanfaatkan SQ 

untuk mengatasi loneliness yang dirasakan. Bertolak dari rumusan masalah tersebut, 

yang menjadi pertanyaan penelitian dalam hubungan ini adalah: 

1. Bagaimana perempuan single parent mengatasi loneliness yang dirasakan dengan 

memanfaatkan SQ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka 

penelitian ini bertujuan: 

Mendeskripsikan dan menganalisa sejauh mana perempuan single parent 

memanfaatkan SQ untuk mengatasi loneliness yang dirasakan. 

1.4 Metode Penelitian 

Guna mendapatkan data, menganalisis, dan menyajikan hasil secara akurat, 

peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut: 

1.4.1 Studi Kasus 

  Robert K. Yin menyebutkan studi kasus mencakup antara lain aspek-aspek 

penelitian untuk bidang psikologi masyarakat dan sosiologi, organisasi dan 

manajemen, serta untuk kepentingan penelitian tesis dan disertasi dalam ilmu-ilmu 

sosial.20 Terdapat beberapa spesifikasi dalam metode ini yang membuatnya layak 

untuk digunakan dalam penelitian ini.21 Pertama; studi kasus analog dengan 

eksperimen tunggal yang digunakan untuk menguji suatu teori yang telah tersusun. 

                                                             
20 Robert K. Yin, Studi kasus Desain dan metode: Devisi Buku Perguruan Tinggi ( Jakarta: PT. Raja grafindo  
    Persada, 2004), 2 
21 Ibid., 47-49 
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Kaitannya dengan penelitian ini adalah untuk melihat sejauh mana pemanfaatan teori 

Kecerdasan Spiritual (SQ)  dalam penanganan loneliness (Loneliness) yang dilakukan 

oleh perempuan single parent. Kedua, kasus tersebut adalah unik. Yin menjelaskan 

hal ini sebagai situasi umum dalam psikologi klinis, suatu luka atau kelainan spesisfik 

demikian langka, sehingga kasus tunggal cukup berharga untuk didokumentasikan 

dan dianalisis.22  

1.4.2 Tipe Studi Kasus 

Penelitian studi kasus mengenal empat tipe seperti pada tabel 1 

Tabel 1: Tipe-tipe Dasar Desain Studi Kasus23 

                  Model Desain 

Desain-desain kasus tunggal 
 

Desain-desain multi kasus 
 

HOLISTIK  
(unit analisis tunggal) 
 

TIPE-1 
 

TIPE-3 
 

TERJALIN  
(unit multi analisis) 
 

TIPE-2 
 

TIPE-4 
 

 

Dari keempat tipe tersebut, penelitian ini menggunakan desain multi kasus 

Tipe-4, yaitu desain kasus terjalin. Tipe ini merupakan variasi dari unit multi analisis 

dan desain multi kasus. 

 

 

                                                             
22 Ibid., 49 
23 Ibid., 46 

Jenis 
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1.4.3 Unit Pengamatan 

Unit pengamatan dalam penelitian ini adalah: 

Perempuan single parent di RT 03 / RW III, Kel. Tegalreja, Kec. Cilacap 

Selatan, Kab. Cilacap Selatan, Cilacap, Jawa Tengah.  

1.4.4 Unit Analisis 

Penelitian ini menggunakan dua orang perempuan single parent sebagai unit 

analisis, yaitu perempuan single parent yang mengalami loneliness akibat perceraian 

dan yang memiliki anak di luar pernikahan. 

1.4.5 Sumber dan jenis data 

Karakteristik utama dari strategi studi kasus adalah multi-sumber. Penelitian 

ini menggunakan lima sumber data untuk studi kasus, yaitu:24 

1.4.5.1 Wawancara 

Wawancara merupakan sumber bukti yang esensial bagi studi kasus, karena 

studi kasus umumnya berkaitan dengan urusan kemanusiaan yang harus dilaporkan 

dan diinterpretasikan melalui penglihatan pihak yang diwawancarai, dan para nara 

sumber yang mempunyai informasi berupa keterangan-keterangan penting tentang 

situasi yang berkaitan. 

Wawancara yang dilakukan melalui beberapa cara dan bentuk. Pertama yang 

bertipe opened-ended, pada tipe ini peneliti dapat bertanya kepada nara sumber kunci 

tentang fakta suatu peristiwa di samping opini mereka tentang peristiwa yang ada. 

Dalam kasus atau situasi tertentu, peneliti memberikan peluang atau meminta nara 

sumber tertentu dan bisa menggunakan preposisi sebagai dasar penelitian selanjutnya. 

                                                             
24 Ibid.,103-118 
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Menurut Yin, tipe pertama hampir sama dengan teknik wawancara mendalam (indept 

interview) – dari Cole –, yaitu tipe wawancara yang bersifat terbuka dan intens demi 

memperoleh informasi yang representatif dan valid tentang pokok penelitian. Inilah 

yang dimaksudkan oleh Cole dalam bukunya The Sosiological Method:  

In-depth interviews are different  from the type of interview use 
survey...in the in-depth intrviews he interview will follow up on 
answers and actually engages the respondent in conversation. The 
interview will either take notes or use the tape-recorder to record 
the conversation. These interview are not coded; but 
quotationsfrom them are used to illustrate a particular point the 
Researcher want to make.25 

Oleh sebab itu, informan dipilih secara sengaja dengan pertimbangan 

keterlibatan dan relevansi yang bersangkutan terhadap masalah dan tujuan penelitian. 

Wawancara dilakukan dengan metode tidak terstruktur atau wawancara terbuka,26 

dengan membuat cacatan atau rekaman tentang hasil wawancara. Kedua, wawancara 

terfokus. Pada tipe ini informan diwawancarai dalam waktu yang pendek – satu jam. 

Wawancara bisa tetap open-ended dan mengasumsikan serangkaian pertanyaan 

tertentu yang diturunkan dari protokol studi kasusnya. Ketiga, adalah wawancara yang 

memerlukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih terstruktur, sejalan dengan survei. 

1.4.5.2 Observasi Langsung 

Kunjungan lapangan yang dilakukan dalam penelitian ini bertujuan agar 

peneliti memperoleh kesempatan observasi langsung. Berdasarkan asumsi bahwa 

fenomena yang diminati tidak asli historis, beberapa pelaku atau kondisi lingkungan 

sosial yang relevan akan tersedia untuk observasi. Observasi semacam ini akan 

berperan sebagai sumber bukti lain bagi suatu studi kasus. Bukti observasi seringkali 

bermanfaat untuk memberikan informasi tambahan tentang topik yang akan diteliti. 
                                                             
25 Stephen cole, The Sociological Method (Chicago: Markham Publishing Company, 1972), 40-41 
26 Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif I, (Bandung: CV. Alvabeta, 2005), 74-75 
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Data observasi yang berhasil dikumpulkan secara luas dan terperinci didasarkan pada 

satu atau beberapa informan saja.27 

Oleh sebab itu dalam melakukan penelitian terhadap suatu keadaan, peneliti 

harus merumuskan masalah secara rinci dan memusatkannya secara intensif pada 

suatu objek penelitian secara individual atau unit. Selanjutnya peneliti berusaha 

menjabarkan variabel-variabel di dalamnya secara menyeluruh sehingga menjadi 

kumpulan data.28 

1.4.5.3 Dokumentasi 

Berupa hasil penelitian dan artikel.  

1.4.5.4 Rekaman Arsip 

Rekaman arsip yang peneliti gunakan adalah data survei, rekaman-rekaman 

pribadi. 

1.4.5.5 Perangkat Fisik Atau Kultural 

Terdiri dari peralatan teknologi, alat instrumen. 

1.4.4 Teknik Pengumpulan Data 

 Sebagaimana sebuah studi kasus, teknik pengumpulan data mengikuti tiga 

prinsip utama seperti disebutkan Yin:29 

 

 

                                                             
27 J. Vredenbergt., Metode dan teknik Penelitian Masyarakat, (Jakarta: Gramedia, 1980), 43 
28 Handri nawawi  & Mimin martini, Penelitian Terapan, (Yogyakarta: Gadjah Mada Universitas press, 1996),  
    100-101 
29 Robert K. Yin., Studi kasus Desain dan metode...., 118-131 
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1.4.5.1 Menggunakan Multi Sumber Data 

Penggunaan multi sumber ini membuka peluang untuk uji keakuratan data 

temuan, sekaligus mendorong perolehan data sebanyak mungkin, sehingga dapat 

memperkaya analisis. 

1.4.5.2 Menciptakan Data Dasar 

  Selama penelitian berlangsung, data dasar dibuat dalam bentuk catatan-

catatan, bahkan rekaman. Selain dimaksudkan menjadi dokumentasi tertulis, berguna 

juga dalam memperkaya analisis penelitian. 

1.4.6 Teknik Analisis data 

  Teknik analisis data dalam studi kasus biasanya menggunakan dua strategi 

umum.30 Pertama, analisis yang didasarkan pada preposisi teoritis, dan  kedua, 

analisis yang dilakukan dengan mengembangkan deskripsi kasus. Berdasarkan 

pertimbangan kebutuhan dan manfaat penelitian, maka penelitian ini menggunakan 

dua strategi ini secara proporsional. Prinsip utama strategi sederhana dapat disamakan 

dengan verifikasi, yaitu menguji teori di lapangan atau kasus penelitian. Tentu saja 

informasi yang diperoleh dari strategi ini tidak cukup kaya dan juga tidak terlalu 

bermanfaat. Oleh karena itu dikombinasikan dengan strategi kedua, yang prinsip 

utamanya adalah mengembangkan sebuah kerangka kerja deskriptif guna 

mengorganisasikan hasil temuan data (kasus). Dengan demikian, teori acuan tidak saja 

dikonfirmasi atau diverifikasi, melainkan sekaligus di (re) konstruksi berdasarkan 

temuan lapangan, namun yang dilaporkan sebagai hasil penelitian kasus adalah fakta 

dan data empirik yang ditemukan. 

                                                             
30 Ibid., 136-138 
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1.5 Lokasi Dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di RT III RW III Kel. Tegalreja, Kec. Cilacap Selatan, 

Jawa tengah. Penelitian ini dilakukan sejak tanggal 1 Oktober sampai 13 Oktober 

2012. 

1.6 Manfaat Penelitian 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

Dalam tataran teoritis, melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan teori bagi studi psiko-pastoral tentang terapi SQ (kecerdasan Spiritual) 

bagi penanganan loneliness pada perempuan single parent. 

1.6.2 Manfaat Praktis 

Dalam tataran praktis diharapkan dapat memberikan informasi kepada 

perempuan single parent juga orang lain terhadap pentingnya pemanfaatan SQ dalam 

mengatasi loneliness yang dirasakan. Dengan menggunakan metode pendampingan 

psiko-pastoral diharapkan pemanfaatan SQ lebih optimal dan diharapkan dapat 

memberikan sumbangan yang bersifat holistik bagi para perempuan single parent. 

1.7 Sistematika Penelitian (Garis Besar Penelitian) 

Adapun sistematika dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB I      PENDAHULUAN 

BAB II     KECERDASAN SPIRITUAL DAN LONELINESS 

BAB III    LONELINESS PADA PEREMPUAN SINGLE PARENT DI RT 03 RW III    

                 KEL. TEGALREJA-KEC. CILACAP SELATAN-KAB.CILACAP-JAWA  

                TENGAH 
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BAB IV MENGANALISIS DAN MENDESKRIPSIKAN PENANGANAN 

LONELINESS PADA PEREMPUAN SINGLE PARENT DENGAN 

MEMANFAATKAN SQ 

BAB V         PENUTUP 
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BAB II 

Kecerdasan Spiritual dan Loneliness 

2.1 Kecerdasan Spiritual (SQ) 

2.1.1 Pengertian Kecerdasan Spiritual 

Spiritual berasal dari kata Latin Spiritus, yang berarti prinsip hidup individu. 

Selain spiritus, ”S”  dalam  SQ  berasal  dari  kata  Latin  sapientia (dalam bahasa 

Yunani:shopia), yang berarti kebijaksanaan. Dengan demikian SQ dapat diartikan 

sebagai kecerdasan kebijaksanaan atau kecerdasan spiritual.1 Menurut peneliti 

Spiritual bisa dipandang sebagai energi yang membingkai pengalaman manusia dalam 

dunia. Energi ini memperlengkapi manusia dengan iman, memberi daya atau kekuatan 

sehingga berani memecahkan masalah dan bergerak maju menempuh kehidupan. Jika 

demikian, maka SQ tidak statis tetapi dinamis.  

SQ seseorang terus mengalami perkembangan sesuai dengan perjalanan 

spiritual yang dialami. Perjalanan Spiritual didefinisikan sebagai suatu proses 

memfokuskan diri pada diri sendiri, menemukan kesadaran diri (self awareness), 

memanfaatkan diri sendiri, dan di saat bersamaan menciptakan relasi pemulihan 

empatik dengan Allah dan orang lain.2 Melalui kesadaran diri inilah seseorang dapat 

mengaktualisasikan diri seutuhnya, serta menemukan makna dan tujuan hidup. Lebih 

jauh lagi, proses ini dapat memfasilitasi interkoneksi dengan diri sendiri dan orang 

                                                             
1 Danah Zohar & Ian Marshall, Spiritual Capital: Wealth We Can Livew By, (San Francisco: Barrett – Koehler  
Publisher, 2004), 64. 
2 Connie Miller. “Souldrama: Sebuah Tindakan Spiritualitas”, dalam Souldrama Internasional Workshop  
Salatiga, Juli 2010, 1-2. 
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lain, membangun keteraturan dan keseimbangan dalam hubungan, serta 

menghindarkan kehidupan yang kacau-balau (chaotic).3  

Kesadaran diri adalah salah satu kriteria tertinggi dari SQ yang tinggi. Bagian 

terpenting dari kesadaran diri mencakup usaha untuk mengetahui batas wilayah yang 

nyaman untuk seseorang. SQ berkembang secara alami dari kecerdasan personal 

(pengetahuan, penghayatan, dan pemahaman tentang diri sendiri), nyaman untuk 

seseorang melalui kecerdasan sosial (pengetahuan, penghayatan, dan pemahaman 

tentang orang lain), sampai ke penghayatan dan pemahaman berbagai bentuk 

kehidupan lain dan jagat raya sendiri.4  

SQ adalah hati nurani seseorang. Masalah-masalah eksistensial yang paling 

menantang dalam hidup berada di luar yang diharapkan dan dikenal, di luar aturan-

aturan yang diberikan, melampaui pengalaman masa lalu, dan melampaui sesuatu 

yang dapat dia hadapi.5 SQ adalah tentang memiliki arah dalam hidup, dan mampu 

menyembuhkan diri dari semua kebencian---menganggap dirinya sebagai ekspresi dari 

suatu realitas yang lebih tinggi.6 

 Danah Zohar dan Ian Marshall mengungkapkan SQ adalah kecerdasan untuk 

menghadapi dan memecahkan persoalan makna dan nilai – kecerdasan untuk 

menempatkan perilaku dan hidup seseorang dalam konteks yang lebih luas. 

Kecerdasan untuk menilai bahwa tindakan atau jalan hidup seseorang lebih bermakna 

                                                             
3 Ibid., 2. 
4 Tony Buzan, The Power Of Spiritual Intellegence: 10 ways to Tap into Your Spiritual Genius, (New York:  
HarperCollins, 2001), xix. 
 5Connie Miller., “Souldrama: Sebuah Tindakan Spiritualitas”,..., 13-14. 
6 Victor Selman, Ruth Corey Selman, Jerry Selman,Elsie Selman. “Spiritual-Intelligence-Quotient”,College  
Teaching Methods & Styles Journal, Vol. 1, (Third Quarter 2005), 23. 
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dibandingkan dengan yang lain.7 Lebih lanjut mereka mengemukakan bahwa SQ 

adalah landasan yang diperlukan untuk memfungsikan IQ dan EQ secara efektif serta 

merupakan kecerdasan tertinggi seseorang.8 SQ juga disebut sebagai kecerdasan jiwa.9 

Meningkatnya koneksi spiritual dalam jiwa seseorang seringkali ditandai dengan 

peningkatan keberadaan, kasih, sukacita, kedamaian, empati, mampu berfikir secara 

positif dan lenyapnya ketakutan.10 Koneksi ini juga bisa dirasakan sebagai terbukanya 

sesuatu yang baru. Identitas diri terasa lebih mendalam dan meluas, sehingga 

seseorang dapat merasakan kekuatan dari substansi kehidupannya. Kehadiran ini 

dirasakan sebagai sesuatu yang sportif, intisari dari jati diri seseorang.  

SQ menuntun seseorang untuk menemukan beberapa landasan di dalam diri 

bagi makna yang melampaui diri.11 SQ menjadikan manusia sebagai makhluk yang 

benar-benar utuh secara intelektual, emosional, dan spiritual.12 SQ memungkinkan 

manusia menjadi kreatif, untuk mengubah aturan-aturan dan mengubah situasi.13 SQ 

memberi rasa moral, kemampuan menyesuaikan aturan yang kaku menggunakan 

pemahaman dan cinta, serta kemampuan setara untuk melihat kapan cinta dan 

pemahaman sampai pada batasannya. SQ memfasilitasi dialog antara akal dan emosi, 

antara pikiran dan tubuh. SQ menyediakan titik tumpu bagi pertumbuhan dan 

perubahan, serta menyediakan pusat pemberi makna yang aktif dan menyatu bagi 

diri.14 

                                                             
7Danah Zohan dan  Ian Marshall, SQ: Spiritual Intelligence – The Ultimate Intelligence, (New York: 
Bloomsbury Publishing, 2000), 4. 
8Ibid. 
9Danah Zohar & Ian Marshall, Spiritual Capital: Wealth We Can Livew By,..., 65. 
10Connie Miller,“Souldrama: Sebuah Tindakan Spiritualitas”,..., 2. 
11Danah Zohan dan  Ian Marshall, SQ: Spiritual Intelligence – The Ultimate Intelligence,..., 35-36. 
12Ibid., 6. 
13Ibid., 5. 
14Ibid., 7. 
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Walaupun mengandung kata spiritual, SQ tidak selalu terkait dengan 

kepercayaan atau agama. SQ lebih kepada kebutuhan dan kemampuan manusia untuk 

menemukan arti dan menghasilkan nilai melalui pengalaman yang mereka hadapi. 

Akan tetapi, beberapa penelitian menunjukkan bahwa seseorang yang memiliki 

kepercayaan atau menjalankan agama, umumnya memiliki tingkat kecerdasan spiritual 

yang lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang tidak memiliki kepercayaan atau 

tidak menjalankan agama. Seperti penelitian yang dilakukan Harold G. Koenig dan 

kawan-kawan yang telah dipublikasikan Oxford University Press dalam buku berjudul 

Handbook of Religion and Health, mereka menemukan bahwa di setiap tingkatan 

pendidikan dan usia, orang yang pergi ke rumah ibadah, berdoa dan membaca kitab 

suci secara rutin memiliki hidup tujuh hingga empat belas tahun lebih lama dan 

memiliki kesehatan fisik yang lebih baik dibandingkan dengan orang yang tidak 

menjalankan ritual keagamaan.15 

SQ adalah fasilitas yang berkembang selama jutaan tahun, yang 

memungkinkan otak untuk menemukan dan menggunakan makna dalam memecahkan 

persoalan. Setiap orang harus memanfaatkan SQ bawaannya untuk menemukan jalan-

jalan baru dan menemukan beberapa ekspresi makna yang segar, yaitu suatu yang 

menyentuh dan membimbing dirinya dari dalam.16 SQ dapat memberi makna bagi 

setiap orang, suatu bentuk kecerdasan yang membuat manusia lebih kontekstual juga 

transformatif.17 

SQ tidak mengikuti nilai-nilai yang ada, tetapi menciptakan kemungkinan 

untuk memiliki nilai-nilai itu sendiri. Setiap budaya yang dikenal memiliki 

                                                             
15 Eva H. Saragih, “Kecerdasan Spiritual dan Pengaruhnya terhadap Kinerja Karyawan”,     
dalam http://badruddin69.wordpress.com, diakses pada06 September 2012. 
16 Danah Zohar dan Ian Marshall, SQ: Spiritual Intelligence,..., 9. 
17 Ibid., 59. 
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seperangkat nilai meskipun nilai-nilai yang spesifik berbeda dari satu budaya dengan 

budaya lain, tetapi SQ mendahului seluruh nilai spesifik dan budaya manapun. Oleh 

karena itu, SQ dapat mewakili bentuk ekspresi agama mana pun yang pernah ada. SQ 

membuat agama menjadi mungkin (bahkan mungkin perlu), tetapi SQ tidak 

bergantung pada agama.18 

Eckersley  memberikan pengertian yang lain mengenai kecerdasan spiritual. 

SQ didefinisikan sebagai perasaan intuisi yang dalam terhadap keterhubungan dengan 

dunia luas di dalam hidup seseorang.19 McCormick dalam penelitiannya membedakan 

kecerdasan spriritual dengan religiusitas di dalam lingkungan kerja. Religiusitas lebih 

ditujukan pada hubungannya dengan Tuhan sedangkan SQ lebih terfokus pada suatu 

hubungan yang dalam dan terikat antara manusia dengan sekitarnya secara luas.20 

Richard A. Bowell dalam bukunya yang berjudul The Seven Steps of Spiritual 

Intelligence: The Practical Pursuit of Purpose, Success, and Happiness, mengatakan 

SQ adalah bukan hanya tentang "apa" yang seseorang pelajari atau "bagaimana" 

berperilaku, tetapi ini adalah tentang "mengapa" seseorang melakukan apa yang 

dilakukan.21 "Mengapa" adalah proses penyatuan diri seseorang dengan kecerdasan 

yang tidak terbatas yang disebut SQ. 

2.1.2 Aspek-Aspek Pembentuk Kecerdasan Spiritual (SQ) 

Menurut Tony Buzan, SQ terkait dengan cara menumbuhkan dan 

mengembangkan kualitas-kualitas vital seperti energi, semangat, keberanian, dan 

                                                             
18 Ibid., 10. 
19 R. Eckersley,Spirituality, Progress, Meaning, and Values, dalamPaper Presente 3rd Annual Conference on  
Spirituality, Leadership, and Management, (Ballarat, 4 December 2000), 5. 
20 D.W. McCormic,“Spirituality and Management”,Journal Of Managerial Psychology Vol.9, (1994), 5-8. 
21 Richard A. Bowell, The Seven Steps of Spiritual Intelligence: The Practical Pursuit of Purpose, Success, and    
Happiness, (London: Nicholas Brealey Publishing, 2004), viii. 
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tekad.22 Ungkapan ini juga terkait dengan perlindungan dan perkembangan jiwa, 

sebagaimana didefinisikan oleh Oxford English Dictionary, yakni moral dan identitas 

emosional serta intensitas emosional dan energi intelektual yang dimiliki. Tony Buzan 

juga menawarkan sepuluh aspek yang disebutnya sebagai “Ten Graces” yang secara 

kesatuan membentuk SQ:23 

1. Mendapatkan “Gambaran Menyeluruh” – hendak menunjukkan bahwa diri  

pribadi adalah sebuah keajaiban. 

2. Menggali nilai-nilai – percaya pada diri sendiri, sehingga mampu untuk 

memahami diri pribadi. 

3. Visi dan panggilan hidup. 

4. Belas kasih: memahami diri sendiri dan orang lain. 

5. Memberi dan menerima. 

6. Kekuatan tawa – tertawa adalah sebuah kualitas SQ yang penting sekali. 

Memanfaatkannya dapat mengurangi tingkat stress dan umumnya membuat 

seseorang lebih ceria dan lebih bahagia. 

7. Menjadi kanak-kanak kembali – muncul ciri-ciri anak-anak seperti rasa tidak 

bersalah, ceria, gembira, spontan, semangat dan petualangan dalam hidup 

pribadi. 

8. Kekuatan ritual – agar mampu meningkatkan stabilitas spiritual dan 

emosional, mengurangi stress, menjadi lebih tekun, lebih yakin, lebih kuat dan 

lebih percaya diri. 

9. Ketenteraman. 

10. Kekuatan cinta – yang diperlukan hanyalah cinta 

                                                             
22Tony Buzan., The Power Of Spiritusl Intellegence: 10 ways to Tap into Your Spiritual Genius,..., xix. 
23 Ibid.,xxv-xxviii. 
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2.1.3 Fungsi Kecerdasan Spiritual 

Berman mengungkapkan bahwa kecerdasan spiritual (SQ) dapat memfasilitasi 

dialog antara pikiran dan emosi, antara jiwa dan tubuh.24 Berman juga mengatakan 

bahwa kecerdasan spiritual juga dapat membantu seseorang untuk dapat melakukan 

transendensi diri. Di sisi lain, E.Hofmann  mengatakan SQ dapat menolong seseorang 

untuk mencari dan menemukan makna hidup dan bukan hanya terbatas pada 

penekanan agama saja.25 Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, maka menurut 

penulis kecerdasan spiritual berfungsi sebagai kendali dan penentu arah bagi 

seseorang dalam menggunakan juga mengendalikan emosi dan pikiran untuk 

menemukan makna hidup. 

Viktor Frankl dalam buku yang ditulis oleh Bastaman mengemukakan makna 

hidup merupakan hal-hal yang dianggap sangat penting dan berharga serta 

memberikan nilai khusus bagi seseorang, sehingga layak dijadikan tujuan dalam 

kehidupan.26 Pengertian tersebut menunjukkan bahwa dalam makna hidup tercakup 

juga tujuan hidup, yakni hal-hal yang perlu dicapai dan dipenuhi. Usaha untuk 

menemukan makna di dalam kehidupan muncul sebagai sebuah tema yang domain 

dari spiritualitas dan berhubungan dengan diri sendiri, orang lain dan Tuhan yang 

berkontribusi dalam penemuan makna hidup tersebut. Pengalaman spiritual setiap 

individu lebih dimaknai di dalam hidupnya dari pada kehidupan non spiritual mereka. 

Asas-asas tentang pemaknaan hidup teruji kebenarannya dari hasil laboratorium 

hidupnya.27 

Asas-asas tersebut antara lain: pertama, hidup itu tetap memiliki makna 
                                                             
24M. Berman. “Developing SQ (Spiritual Intelligence) Through ELT”, dalam http://www.eltnesletter.com,  
diakses pada 20 Januari 2013. 
25E .Hoffman. Psychological Testing At Work, (New York:Mc Graw Hill, 2002), 131. 
26H.D.Bastaman, Logoterapi: Psikologi Untuk Menemukan Makna Hidup dan Meraih Hidup Bermakna, 
(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 45. 
27 Ibid, 38-39 

http://www.eltnesletter.com/
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bahkan dalam keadaan menderita maupun kepedihan. Makna adalah sesuatu yang 

dirasakan penting, benar, berharga dan didambakan serta memiliki nilai khusus 

kepada individu dan layak dijadikan tujuan hidup. Ketika makna hidup berhasil 

dipenuhi, maka akan menghasilkan kehidupan yang berarti dan merasa kebahagiaan 

sebagai efeknya. Kedua, makna hidup dan sumber-sumbernya yang sangat bebas 

dapat ditemukan dalam kehidupan itu sendiri khususnya pekerjaan maupun karya 

bakti yang dilakukan serta penghayatan atas keindahan, iman dan cinta kasih. Selain 

itu sikap yang  diambil atas penderitaan yang tidak dapat diubah lagi merupakan 

sumber makna hidup. Ketiga, setiap manusia memiliki sikap terhadap penderitaan dan 

peristiwa tragis yang tidak dapat dielakkan yang menimpa diri sendiri dan lingkungan 

sekitar, meskipun upaya mengatasinya telah dilakukan secara optimal namun tetap 

tidak berhasil. Manusia tidak mungkin mengubah suatu keadaan agar tidak terhanyut 

secara negatif oleh keadaan itu. Sikap ini merupakan sikap yang menimbulkan 

kebajikan pada diri sendiri dan orang lain serta sesuai dengan nilai dan norma yang 

berlaku.  

Bastaman mengatakan bahwa tujuan dan makna hidup seseorang dalam 

kehidupan ini terdapat dalam tiga bidang kegiatan yang secara potensial mengandung 

nilai-nilai yang memungkinkan seseorang menemukan makna hidup di dalamnya jika 

nilai-nilai itu diterapkan atau dipenuhi. Nilai-nilai tersebut adalah:28 

1. Nilai-nilai kreatif 

Termasuk di dalamnya adalah kegiatan berkarya, bekerja, menciptakan sesuatu serta 

melaksanakan tugas tanggung jawab dan kewajiban dengan sebaik-baiknya. Melalui 

karya dan kerja, seseorang dapat menemukan arti hidup dan menghayati kehidupan 

secara bermakna. Namun perlu diingat bahwa tujuan hidup atau makna hidup tidak 

                                                             
28Ibid., 47-49. 
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tergantung pada pekerjaan atau hasil karya yang telah diciptakan, tetapi lebih 

bergantung pada pribadi yang bersangkutan dalam hal ini sikap positif dan mencintai 

pekerjaan itu serta cara bekerja yang mencerminkan keterlibatan pribadi yang utuh 

pada pekerjaannya. 

2. Nilai penghayatan 

Penghayatan akan nilai-nilai kebenaran, kebajikan, keindahan, keimanan, 

keagamaan, serta cinta kasih. Menghayati dan meyakini suatu nilai dapat menjadikan 

seseorang berarti hidupnya. Beberapa orang menemukan makna dan arti hidup 

mereka dari agama yang diyakininya, beberapa lainnya menghabiskan sebagian 

besar usianya untuk menekuni suatu seni tertentu. Cinta kasih dapat menjadikan 

seseorang menghayati perasaan berarti dalam hidupnya. Hal ini ingin menegaskan 

bahwa dengan mencintai dan atau dicintai, seseorang akan merasakan hidupnya 

penuh dengan pengalaman hidup yang membahagiakan 

3. Nilai-nilai bersikap 

Nilai-nilai bersikap yaitu menerima dengan penuh ketabahan, kesabaran, dan 

keberanian untuk menghadapi penderitaan yang tidak mungkin dielakkan lagi, 

seperti sakit yang dapat disembuhkan, kematian atau kehilangan, menjelang 

kematian setelah segala upaya dilakukan secara maksimal. Hal ini ingin 

menjelaskan, bahwa bukan masalah merubah keadaan yang tak terelakkan itu, 

namun sikap yang diambil dalam menghadapi keadaan itu. Sikap yang dibangun 

tersebut memungkinkan pandangan seseorang untuk melihat makna dan hikmah dari 

peneritaan yang dialami. 

SQ secara harafiah menumbuhkan otak manusiawi, juga untuk menjadi kreatif. 

Setiap orang menghadirkannya ketika ingin menjadi luwes, berwawasan luas, atau 

spontan secara kreatif. SQ dapat membantu seseorang menyembuhkan dan 
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membangun dirinya secara utuh. Banyak sekali di antara manusia yang saat ini 

menjalani hidup yang penuh luka dan berantakan. SQ adalah kecerdasan yang berada 

di bagian diri yang terdalam, berhubungan dengan kearifan di luar ego atau pikiran 

sadar. SQ adalah kesadaran yang dengannya seseorang tidak hanya mengakui nilai-

nilai yang ada, tetapi juga secara kreatif menemukan nilai-nilai baru. SQ tidak 

tergantung pada budaya atau pada nilai.29 

Selain itu SQ digunakan untuk berhadapan dengan masalah eksistensial – yaitu 

saat seseorang secara pribadi merasa terpuruk, terjebak oleh kebiasaan, kekhawatiran, 

dan masalah masa lalu akibat penyakit dan kesedihan. SQ menyadarkannya bahwa ia 

memiliki masalah eksistensial dan membuatnya mampu mengatasinya – atau 

setidaknya dapat berdamai dengan masalah tersebut. SQ memberi seseorang rasa 

perjuangan hidup.30 

SQ digunakan untuk menjadikan manusia lebih cerdas secara spiritual tentang 

agama. SQ membawa manusia ke jantung segala sesuatu, kepada kesatuan di balik 

perbedaan, pada potensi di balik ekspresi nyata. SQ mampu menghubungkan kita 

dengan makna dan esensi di belakang semua agama besar. Seseorang yang memiliki 

SQ tinggi dapat mempraktekkan agamanya, tanpa picik, eksklusif, fanatik, atau 

prasangka. Demikian pula, seseorang yang ber SQ tinggi dapat memiliki kualitas 

spiritual tanpa beragama sama sekali.31 

SQ memungkinkan manusia untuk mengatasi hal-hal yang bersifat 

intrapersonal dan interpersonal, serta menjembatani kesenjangan antara diri dan orang 

lain. SQ-lah yang membuat setiap orang mempunyai pemahaman tentang siapa diri 

                                                             
29Victor Selman, Ruth Corey Selman, Jerry Selman, Elsie Selman. “Spiritual-Intelligence-Quotient”,...,9-10. 
30Ibid., 13 
31Ibid. 
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mereka dan apa makna segala sesuatu bagi mereka, serta bagaimana semua itu 

memberikan makna juga bagi orang lain. SQ juga digunakan untuk mencapai 

perkembangan diri yang lebih utuh karena mereka memiliki potensi untuk itu. 

Masing-masing pribadi membentuk karakter mereka melalui gabungan antara 

pengalaman dan visi, ketegangan antara apa yang benar-benar dirinya lakukan dan 

hal-hal yang lebih besar dan lebih baik mungkin dilakukan.32 

SQ membantu setiap orang tumbuh melebihi ego terdekat dari diri mereka dan 

mencapai lapisan potensi yang lebih dalam yang tersembunyi di dalam dirinya. SQ 

membantu setiap orang menjalani hidup pada tingkatan makna yang lebih mendalam. 

Juga digunakan untuk berhadapan dengan masalah baik dan jahat, hidup dan mati, serta 

asal-usul dari penderitaan dan keputusasaan manusia. Setiap orang terlalu sering 

berusaha merasionalkan begitu saja masalah semacam ini, atau hanya terhanyut secara 

emosional atau hancur karenanya. Agar setiap orang memiliki SQ secara utuh, terkadang 

harus melihat wajah neraka, mengetahui kemungkinan untuk putus asa, menderita, sakit, 

kehilangan, dan tetap tabah menghadapinya.33 

SQ membantu setiap orang dengan kemampuan yang tidak terbatas untuk 

memahami sesuatu secara lebih mendalam dan mengerti sebuah situasi atau 

permasalahan secara menyeluruh atau ke dalam seluruh kehidupan itu sendiri. Dalam The 

Tibetan Book of Living and Dying, untuk tingkat pertama, Sogyal Rinpoche 

mendeskripsikan dampak mendalam pada kesadarannya dan implikasi yang luas terhadap 

hidupnya yang dapat dilihat dari pemahamannya dalam sebuah peristiwa ketidaktetapan 

alami yang sebenarnya yang membutuhkan pengertian mendalam. Apa yang ia katakan 

                                                             
32Ibid. 
33Ibid., 14-15. 
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disini tentang ketidaktepatan dapat diaplikasikan pada pemahaman mendalam apapun 

yang diperoleh melalui SQ. 34 

It is as if all our lives we have been flying in an airplane through 
dark clouds and turbulence, when suddenly the plane soar above 
these into the clear boundless sky. We are inspired and exhilarated 
by this emergence into a new dimension of freedom...and as this 
new awarness begins to become vivid and almost unbroken, there 
occurs what the upanishads [ancient Hindu writings] call ‘a 
turning about in the seat of conciousness,’ a personal, utterly non-
conceptual revelation of what we are, why we are here, and how 
we should  act,  ‘which  amounts  in  the  end  to  nothing  less  than  a  
new life, you could say resurrection. 

 

Rasa kebangkitan ini merupakan dimensi pengalaman dari kecerdasan spiritual 

seseorang. Ini bukan sekedar pikiran, tetapi merupakan sebuah jalan untuk 

mengetahui, sebuah jalan yang pada akhirnya akan mentransformasikan pemahaman 

dan kehidupan setiap orang.35 

SQ memfasilitasi dialog antara pikiran dan tubuh, antara akal dan emosi. Jika 

seseorang mengerti bagaimana mengandalkan SQ, ia akan menjadi lebih terbiasa 

mengandalkan dirinya sendiri, lebih bersedia untuk menghadapi hal yang sulit dan 

tidak nyaman, dan lebih siap untuk hidup dalam situasi apapun.36  Dimitri Muhayanan 

mengatakan seseorang dikatakan ber-SQ tinggi jika memenuhi beberapa kualifikasi 

ciri sebagai berikut:37 

1. Mempunyai visi dan misi yang kuat. 

2. Mampu melihat kesatuan dan keragaman (berpikir holistik). 

3. Mampu memaknai setiap sisi kehidupan. 

4. Mampu mengelola dan bertahan dalam kesulitan dan penderitaan 

                                                             
34Sogyal Rinpoche, The Tibetan Book Of Living and Dying, (San Francisco: Rider, 1992), 66. 
35Danah Zohar & Ian Marshall, Spiritual Capital: Wealth We Can Livew By,..., 66. 
36Danah Zohar  & Ian Marshall, SQ: Spiritual Intelligence, the Ultimate Intelligence,..., 25. 
37Ir. Agus Nggermanto, Quantum Quotient, (Bandung: Nuansa, 2001), 123. 
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2.1.4 Cara Mengembangkan dan Melatih Kecerdasan Spiritual  

Kecerdasan spiritual bisa dikembangkan dan dilatih. Untuk menjadi seseorang 

yang cerdas secara spiritual,  harus memiliki sikap yang konstan dalam menempatkan 

tujuan dan strategi pada konteks yang lebih luas dalam makna dan nilai. Harus 

mengetahui apa yang ia yakini, kepada siapa ia melakukannya dan apa sebenarnya 

yang ingin dicapai. Berikut beberapa cara membangkitkan keyakinan diri:38 

1. Menyadari di mana saya sekarang. 

2. Merasakan dengan  kuat  bahwa saya  ingin berubah. 

3. Merenungkan diri sendiri dan apakah motivasi saya yang paling dalam. 

4. Menemukan dan mengatasi rintangan. 

5. Menggali banyak kemungkinan untuk melangkah maju. 

6. Tetap menyadari bahwa ada banyak jalan. 

7. Menikmati masalah yang ada. Jika masalah diterima dengan ikhlas dan 

senyuman, masalah bisa lebih mudah selesai. Oleh karena itu, jika hati bisa 

menerima segala keadaan, maka tak ada amarah, tak ada perasaan atau 

tindakan negatif. 

8. Memunculkan  perasaan  mudah  bersyukur. Rasa syukur bisa diartikan 

sebagai  kemampuan  menikmati  hidup ini apapun kondisinya, sehingga 

susah atau senang rasanya tetap nikmat. Rasa syukur yang benar, dalam arti 

betul-betul menghayati nikmatnya hidup,  juga sangat membantu 

memunculkan kecerdasan spiritual. 

9. Puasa yang dijalankan dengan benar. Puasa dengan ikhlas bisa membuat orang 

lebih sabar dan memunculkan keinginan untuk berbuat baik. Jika melakukan 

                                                             
38Lathifani Azka, “Cara Mengembangkan dan Melatih Kecerdasan Spiritual” dalam  
www.lathifaniazka.blogspot.com, diakses pada 4 Februari 2013. 
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puasa secara rutin, seseorang akan melihat hidup ini dengan cara lain, menjadi 

mudah bersyukur, mudah merasa terharu. 

10. Belajar SQ lewat buku-buku dan CD khusus. Membeli buku-buku khusus 

tentang kecerdasan spiritual ,menggunakan brainwave technology, yaitu 

dengan mendengarkan CD musik yang berkaitan dengan SQ. 

11. Sering melakukan perenungan (kontemplasi) mengenai diri sendiri, kaitan 

hubungan dengan orang lain, serta peristiwa yang dihadapi. Hal ini untuk 

memahami makna atau nilai dari setiap kejadian dalam kehidupan. 

12. Mengenali tujuan hidup, tanggung jawab, dan kewajiban dalam hidup kita. 

Jika segalanya mudah,lancar dan membahagiakan, berarti destiny (tujuan 

hidup) cocok. Sebaliknya, bila banyak rintangan dan kegagalan, berarti tidak 

cocok. 

13. Menumbuhkan kepedulian, kasih sayang, dan kedamaian. 

14. Melatih diri untuk lebih peka terhadap bisikan, inspirasi, dan intuisi. Inilah 

proses komunikasi dengan Tuhan. Datangnya sering simbolik, terkadang tidak 

linear. 

15. Mengambil hikmah dari segala perubahan di dalam kehidupan (termasuk 

penderitaan) sebagai jalan untuk peningkatan mutu kehidupan. 

16. Mengembangkan tim kerja dan kemitraan, yang saling asah-asih-asuh. 

17. Belajar melayani dan rendah hati. 

Danah Zohar dan Ian marshal juga menawarkan cara-cara untuk 

mengembangkan SQ, sebagai berikut:39 

                                                             
39Danah Zohar dan Ian Marshall, SQ: Spiritual Intelligence,...,229-261 
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1. Jalan Tugas (tipe konvensional) – untuk menempuh jalan tugas yang 

cerdas secara spiritual, seseorang harus ingin menjadi bagian kelompok, 

harus melakukan upaya batin untuk tetap setia padanya, sungguh-sungguh 

memilih untuk menjadi bagian darinya, dan harus memahami sebabnya. 

Pada tingkatan yang paling dalam, seseorang hidup menjadi bagian dari 

komunitasnya dan mempraktekkan rutinitas keseharian sebagai suatu 

tindakan yang suci.  

2. Jalan pengasuhan (Tipe sosialis) – jalan ini berkaitan dengan kasih sayang, 

pengasuhan, perlindungan dan penyuburan. Untuk menjadi lebih cerdas 

secara spiritual di jalan pengasuhan, setiap orang harus lebih terbuka 

kepada orang yang menjalin kasih dengan dirinya. Harus belajar menerima 

dan mendengarkan dengan baik. Harus mampu bersikap spontan. Cinta 

dalam kecerdasan spiritual bersifat mengubah. Contoh seperti kisah hidup 

Mother Teresa. 

3. Jalan pengetahuan (investigatif) – jalan pengetahuan merentang dari 

pemahaman akan masalah praktis umum, pencarian filosofis yang paling 

dalam akan kebenaran. Hingga pencarian spiritual akan pengetahuan 

mengenai Tuhan dan seluruh caranya, serta penyatuan terakhir dengan-Nya 

melalui pengetahuan. Jalan yang dimulai dengan keingintahuan sederhana 

dan kebutuhan praktis. Jalan pengetahuan ditempuh orang-orang yang 

termotivasi oleh kecintaan belajar dan/atau kebutuhan yang besar untuk 

memahami, seperti para sarjana, imuwan, dan dokter. Menuju SQ yang 

tinggi bermula dari perenungan,pemahaman dan kearifan. 

4. Jalan perubahan pribadi (tipe artistik)–jalan ini adalah jalan yang paling 

erat dikaitkan dengan kepribadian yang terbuka menerima pengalaman 
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mistis. Memiliki kemauan mengingat dan merenungkan mimpi. Terlibat 

dalam dialog kreatif dengan diri sendiri atau orang lain. Semakin ekstrim 

konfliknya, semakin indah fantasi atau mimpi sang seniman. Lebih 

terbantu jika si seniman menambatkan diri pada realitas sehari-hari –

hubungan keluarga, rutinitas atau disiplin. 

5. Jalan persaudaraan (tipe realistis) – membangun wadah dialog. Pertukaran 

peran sebagai cara untuk mendorong pada penghormatan mendalam bukan 

saja pada pendapat yang berbeda dengan pendapat diri sendiri, melainkan 

juga kepada yang berpegang pada pendapat tersebut. 

6. Jalan Kepemimpinan yang  penuh Pengabdian (pengusaha) – untuk 

menjadi pemimpin yang efektif, seseorang biasanya memiliki sikap yang 

ramah dan percaya diri dari jenis kepribadian pengusaha. Seorang 

pemimpin yang baik harus mampu berhubungan baik dengan anggota lain 

dalam kelompok. Harus menjadi atau setidaknya tampak sebagai seseorang 

yang mempunyai integritas, yang dapat mengilhami kelompoknya dengan 

cita-cita. Tidak boleh hanya mementingkan kebutuhannya sendiri. Energi 

utama yang menggerakkan jalan ini adalah kekuasaan. Pemanfaatan, 

penggunaan secara keliru, dan penyalahgunaan kekuasaan menentukan 

apakah seorang individi akan berjalan  dijalan yang secara spiritual bodoh 

atau cerdas. 

Mengembangkan kesadaran diri merupakan prioritas utama dalam 

mengembangkan SQ. Langkah pertama, adalah menyadari masalah itu, menyadari 

betapa sedikitnya yang saya ketahui tentang “saya”. Oleh karena itu, setiap orang 

harus bertekad untuk melakukan kegiatan sehari-hari yang sederhana yang dapat 
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meningkatkan komunikasi dengan diri pribadi. Beberapa cara yang dapat dilakukan 

adalah sebagai berikut:40 

a. Meditasi, yang bisa dipelajari dari banyak sumber yang mudah didapat 

b. Membaca puisi, atau beberapa halaman dari buku yang berarti bagi diri 

pribadi, dan memikirkan mengapa bisa demikian. 

c. ”Berjalan-jalan ke hutan” – melepaskan benak dari aktivitas yang sibuk 

dan berorientasi pada cita-cita, dengan memanfaatkan semacam ”waktu 

istirahat” yang memberikan ruang untuk berfikir. 

d. Dengan sungguh-sungguh memperhatikan suatu kejadian atau peristiwa 

pada hari itu dan memikirkannya kembali untuk mencari nuansa dan 

asosiasi yang lebih penting. 

e. Menyimpan buku harian sendiri yang ditulis bukan hanya tentang 

peristiwa hari itu, melainkan juga tanggapan seseorang terhadap peristiwa 

tersebut dan mengapa. 

f. Menyimpan buku harian berisi mimpi, dan selanjutnya merenungkan 

mimpi-mimpi tersebut. 

g. Setiap malam menggali kembali hari yang baru saja berlalu. Hal-hal 

apakah yang paling memukau dan mempengaruhi diri? Apa yang diri 

sendiri nikmati pada hari itu? Apa yang disesali? Jika hari itu bisa diulang, 

hal-hal apa yang mungkin dapat membuat hari berlangsung dengan cara 

lain? Jika merasa atau berbuat dengan cara lain, pengaruh apa yang bisa 

ditimbulkan? 

 

 
                                                             
40Ibid., 252-253 
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2.2 Kesepian(Loneliness) 

Kesepian bukanlah masalah baru dan juga kesepian sudah ada sejak lama. 

Dalam Mazmur 102: 2-8, penulis menuliskan: 

TUHAN,  dengarkanlah doaku, dan biarlah teriakku minta tolong 
sampai kepada-Mu. Janganlah sembunyikan wajah-Mu terhadap aku 
pada hari aku tersesak. Sendengkanlah telinga-Mu kepadaku; pada hari 
aku berseru, segeralah menjawab aku! Sebab hari-hariku habis seperti 
asap, tulang-tulangku membara seperti perapian. Hatiku terpukul dan 
layu seperti rumput, sehingga aku lupa makan rotiku. Oleh sebab 
keluhanku yang nyaring, aku tinggal tulang-belulang. Aku sudah 
menyerupai burung dan di padang gurun, sudah menjadi seperti burung 
ponggok pada reruntuhan. Aku tak bisa tidur dan sudah menjadi seperti 
burung terpencil di atas sotoh. 

Setiap orang bisa turut merasakan loneliness pemazmur. Saat ini loneliness 

memang menjadi masalah serius, yang mau tidak mau harus diperhatikan. Loneliness 

adalah emosi manusia yang universal, namun sangat kompleks dan unik untuk setiap 

individunya. Seorang anak kesepian yang berjuang untuk mendapatkan teman-teman 

di sekolahnya memiliki kebutuhan yang berbeda dengan seorang pria tua kesepian 

yang istrinya baru saja meninggal. Dalam rangka untuk memahami loneliness, penting 

untuk melihat lebih dekat pada apa yang kita maksud dengan istilah "loneliness".41 

2.2.1 Pengertian Kesepian (Loneliness)  

Definisi umum dari  loneliness  digambarkan sebagai keadaan kesendirian  

atau sendirian. Loneliness sebenarnya merupakan keadaan pikiran. Loneliness 

menyebabkan orang merasa kosong, sendirian dan tidak diinginkan. Orang yang 

mengalami loneliness sering mendambakan komunikasi dengan manusia di luar 

dirinya, namun keadaan pikiran mereka membuat lebih sulit untuk membentuk 

                                                             
41Kendra Cherry, “Loneliness Causes, Effects and Treatments for Loneliness”, www.psychology.about.com 
diakses pada 13 Februari 2013. 

http://psychology.about.com/bio/Kendra-Cherry-17268.htm
http://www.psychology.about.com/
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hubungan dengan orang lain.42  Warren W. Wiersbe mendefinisikan  loneliness 

sebagai  kekurangan  gizi pada jiwa, yang berasal dari hidup yang tergantung pada 

hal-hal yang kurang berarti.43 H. Z. Lopata dalam buku yang ditulis oleh Samuel M. 

Natale mengemukakan bahwa lonelines adalah sentimen dan emosi yang menyertai 

ketidakpuasan seseorang terhadap masa lalu, sekarang, dan masa yang akan datang 

dalam hubungannya dengan dunia sosial.44 

2.2.2 Penyebab Loneliness 

Seseorang  dapat  merasakan  loneliness  ketika  mengalami beberapa kondisi 

di bawah ini, antara lain:45 

1. Ketika sendirian dan tidak ada pilihan. 

2. Ketika merasa tidak menjadi bagian dari suatu kelompok atau suatu peristiwa 

tertentu yang terjadi. 

3. Ketika tidak memiliki seorang pun untuk berbagi perasaan dan pengalaman. 

4. Ketika terasingkan dari lingkungannya. 

5. Ketika merasa tidak ada seorang pun yang tahu bagaimana sengsaranya dia 

merasa terisolasi. 

Para Sosiolog, Psikolog, dan ahli medis telah mempelajari masalah loneliness 

secara bertahun-tahun. Para spesialis ini tidak selalu sepaham, namun mereka telah 

                                                             
42Ibid. 

43Warren W. Wiersbe, Lonely People (Membangkitkan Roh Antusias), (Yogyakarta: Andi, 2003),  6. 
44H. Z. Lopata dalam Samuel M. Natale, Loneliness and Spiritual Growht, (Alabama: REP, 1986), 16. 
45University of Cambridge Counselling Service Information Provided, “Loneliness” dalam 
http://www.counselling.cam.ac.uk/selfhelp/leaflets/loneliness, diakses pada 14 Februari 2013. 

http://www.counselling.cam.ac.uk/selfhelp/leaflets/loneliness


35 

 

mencapai suatu kesimpulan yang lebih baik tentang penyakit zaman modern ini. 

Mereka mengidentifikasikan beberapa penyebab loneliness sebagai berikut:46 

2.2.2.1 Penyebab sosial 

Mobilitas kehidupan modern menyebabkan banyak orang bertumbuh dengan 

baik dalam hal kerohanian. Mereka mempunyai banyak kenalan, tetapi jarang 

memiliki persahabatan yang dalam dan bertahan lama. Tidak semua orang dapat 

memupuk persahabatan secepat itu, dan mereka harus membayar harga mobilitas 

tersebut dengan loneliness. Persaingan hidup juga turut menyebabkan loneliness. 

Sebagian orang merasa loneliness karena takut. Rasa takut dan fakta, bahwa seseorang 

hidup dalam masyarakat yang acuh tak acuh, memperparah rasa loneliness.47 

2.2.2.2 Penyebab Psikologi 

Pengalaman buruk pada masa lalu karena tersakiti, diremehkan teman kerja 

atau diremehkan oleh orang yang penting dalam hidup seseorang, membuatnya 

menjauh dari orang lain. Istilah kesepian bukan hanya ditujukan bagi mereka yang 

tersakiti, tetapi juga bagi mereka yang menyimpan rasa bersalah, mereka yang 

mempunyai nurani yang tercemar, atau mungkin yang membawa penyesalan dari 

kesalahan dan dosa masa lalu. Orang-orang semacam ini adalah orang-orang yang 

rapuh.  

Bagi kebanyakan orang, bertemu orang lain adalah suatu hal yang 

menyenangkan; tetapi tidak bagi mereka yang kesepian/loneliness. Orang yang 

kesepian akan merasa bahwa bertemu orang lain adalah sebuah ancaman.Terkadang 

juga mereka adalah orang yang egois. Hidup mereka dikendalikan oleh perasaan 

                                                             
46Warren W. Wiersbe, Lonely People ,..., 8. 
47Ibid., 8-11. 
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mengasihani diri sendiri, cemburu dengan orang lain yang lebih dari apa yang dapat 

mereka miliki dan lakukan. Memiliki kecenderungan untuk selalu menyalahkan diri 

sendiri. 

2.2.2.3 Penyebab Rohani 

Menurut Fankl, manusia memiliki dimensi Spiritual di samping dimensi-

dimensi ragawi dan kejiwaan yang terintegrasi dan tidak terpisahkan. Dimensi 

spiritual merupakan dimensi penting dari eksistensi manusia yang ditandai dengan 3 

hal, yaitu kerohanian (spirituality),  kebebasan  (freedom) dan tanggung jawab 

(responsibility). Ide Frankl mengenai kerohanian, memiliki kedudukan dan tempat 

tertinggi dibanding dimensi lainnya. Dimensi rohani, jauh lebih tinggi dari pemikiran, 

perasaan dan raga.48 Kedudukan spiritual menjadi kekuatan sentral dalam menopang 

situasi penderitaan.49 Hubungan spiritual merupakan hubungan yang paling penting 

dalam hidup ini. Hidup dibangun atas dasar hubungan–hubungan seseorang dengan 

dirinya pribadi, orang lain, alam sekitar dan terutama Tuhan. Ketika hubungan itu 

tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka kemungkinan seseorang masuk pada 

kondisi loneliness. 

2.3 Kategori Loneliness 

J. E. Young mengkategorikan Loneliness dalam tiga jenis, yaitu situasional, 

kronik, dan sementara. Loneliness kronik adalah ketika seseorang dalam satu periode 

tidak mampu untuk mengembangkan hubungan sosialnya. Loneliness situasional 

                                                             
48Victor Frankl, The will to meaning: Fondations and application of logotheraphy, (New York: New American  
Library, 1969), 26. 
49 Victor Frankl, Logoterapi : Terapi Psikologi melalui Pemaknaan Eksistensi, (Yogyakarta : Kreasi Wacana,  
2003), 39. 
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merupakan stress akibat  beberapa peristiwa besar yang terjadi dalam hidup, seperti 

kematian pasangan atau akhir dari pernikahan. Loneliness sementara adalah bentuk 

yang paling umum yang dirasakan setiap orang dan merupakan serangan jangka 

pendek dari rasa kesepian yang dialami seseorang.50 

2.4 Dampak-dampak Loneliness 

Loneliness dapat menyebabkan gangguan psikologis seperti depresi. 

Loneliness dapat membuat seseorang merasa tidak dicintai dan tidak diinginkan. 

Yakin bahwa ada sesuatu yang salah dengan diri pribadi, malu dan tidak nyaman 

dengan orang lain. Marah dan bersikap kritis terhadap orang lain.51 Perasaan ini, tentu 

saja dapat mengakibatkan menurunnya harga diri. Merasa bahwa orang tidak nyaman 

berada di sekitar diri sendiri. Keengganan untuk mencoba menjalin hubungan 

pertemanan atau mengambil bagian dalam kegiatan sosial. Ketidakmampuan untuk 

menegaskan diri sendiri dan mengatakan ’tidak’ untuk hal-hal yang tidak ingin 

dilakukan.52 Loneliness juga memiliki akibat emosional. Sebuah studi menemukan 

bahwa 80% pasien psikiatris yang diwawancara mengatakan bahwa mereka mencari 

pertolongan karena merasa loneliness. Loneliness dapat menyebabkan orang menjadi 

gelisah, makan berlebihan, mabuk-mabukan, dan menderita insomnia. Setengah juta 

orang mencoba bunuh diri di Amerika karena loneliness yang dirasakan.53 

                                                             
50J.E.Young dalam Samuel M. Natale, Loneliness and Spiritual Growht, ..., 15. 
51Ibid. 
52Ibid. 
53 Warren W. Wiersbe, Lonely People ,...,2-3. 
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