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BAB  I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

Krisis yang menimpa bangsa Indonesia belum juga reda, dan bahkan krisis 

itu makin kuat menjerat rakyat kecil tanpa dapat dibendung, serta membuat 

angka kemiskinan anak bangsa makin membesar. Hal ini akibat ulah tangan para 

pengelola yang tidak bertanggung-jawab. Tingginya kerusakan moral akibat 

pengaruh budaya asing pornografi, pergaulan  bebas, aborsi, narkoba dan lain-

lain, telah menjadi sesuatu yang akrab di masyarakat kita. 

Berbagai upaya dilakukan oleh berbagai elemen bangsa, baik secara 

individu maupun kolektif  dalam mengatasi problem hidup ini. Di antara sekian 

upaya yang dilakukan itu adalah apa yang dilakukan oleh Ary Ginanjar Agustian 

dengan ESQ Model-nya yang cukup fenomenal. Setelah 10 tahun berdiri, sejak 16 

Mei 2000, ESQ LC telah menjadi  salah satu lembaga pelatihan sumber daya 

manusia terbesar di Indonesia. Setiap bulan terselenggara rata-rata 100 even 

training di dalam maupun luar negeri, dan menghasilkan alumni per bulan rata-

rata 10.000-15.000 orang. Sampai dengan saat ini, telah terselenggara lebih dari 

5,000 training (data per Nopember 2010)  dengan total alumni lebih dari 1 juta 
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orang (data per Nopember 2010). Untuk melaksanakan itu semua, ESQ LC saat ini 

didukung lebih dari 500 orang karyawan. 1 

Sejak tahun 2006, mulai diselenggarakan training di luar negeri seperti 

Malaysia, Brunei, Singapura, Belanda, Amerika Serikat, dan Australia. Tahun 

2009, beberapa negara lainnya seperti Jepang, Dubai, Mesir pun menunggu 

untuk terselenggaranya training ESQ. Khusus di Malaysia, sejak bulan April 2007 

secara resmi dibuka cabang ESQ di Malaysia.2 

Training ESQ bukan hanya ditujukan bagi kalangan dewasa namun juga 

bagi mahasiswa, remaja dan anak-anak, sebagai generasi penerus masa depan 

yang harus diselamatkan. Menyadari akan tanggung jawab sosialnya, ESQ LC 

bekerjasama dengan Forum Komunikasi Alumni ESQ telah melaksanakan 

berbagai program bagi masyarakat dan salah satu diantaranya adalah training 

cuma-cuma bagi lebih dari 100,000 (data per Nopember 2010) guru di seluruh 

Indonesia. Tujuannya, agar para guru memiliki kecerdasan emosional dan 

spiritual disamping kecerdasan intelektual dan membangun ketiga kecerdasan 

tersebut pada para siswa. Program tersebut akan terus digulirkan hingga target 

minimum 1 juta orang guru tercapai pada tahun 20203 

Banyak manfaat yang dihasilkan dari keberadaan ESQ ini, diantaranya : 

                                                 
1 http://www.esqway165.com/about-us/  diakses hari senin, 21 Mei 2012 pukul 16.13 
2 ibid 
3 ibid 



 3 

1. Menumbuhkan kesadaran akan eksistensi para peserta di muka bumi ini 

sebagai khalifah di bumi. 

2. ESQ mampu menggugah nurani para peserta training dan mengenalkan 

wujud Allah Subhanahu Wa Ta’ala kepada mereka, kebesaran, keagungan, 

keperkasaan dan kemahapemurahan-Nya. 

3. ESQ mampu menghidupkan kembali cahaya nurani para peserta training yang 

selama ini padam. 

4. ESQ mampu mengasah spiritualitas para peserta. 

Hal itu tampak jelas dari pengakuan banyak mantan peserta training yang selama 

ini merasa hati (spiritualitas)nya kering kerontang.  

ESQ menggunakan konsep Asmaul Husna dalam membangun kecerdasan 

emosi dan spiritualnya. Menurut Ary Ginanjar konsep pemikiran ESQ 

mengunakan dengan apa yang disebut  pendekatan psikologi asmaul husna. 

Model pendekatan asmaul husna  ini disinyalir  ada kekeliruan. Seperti ketika 

menyebutkan  al Awwal , maka dorongan hati yang harus muncul, saya bersikap 

selalu menjadi orang pertama (inventer), al Akhir memunculkan dorongan (suara 

hati), saya bersikap selalu menjadi orang yang terakhir (Ary G,2002:298). Penulis 

akan berupaya dalam tesis ini akan mempelajari pemahaman (studi kritis) ESQ 

Ary Ginanjar tentang asmaul husna yang disinyalir ada kekeliruan ditinjau dari 

para ulama salaf. 
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B. Batasan Masalah 

Dalam penulisan tesis ini, penulis memberikan batasan pembahasan pada 

pemahaman asmaul husna. Asmaul Husna yang dibahas dibatasi 20 nama-

nama Allah. Asma Allah terbagi menjadi dua secara umum, yaitu nama Allah 

yang menjadi khusus milik-Nya dan nama Allah yang manusia dapat 

meneladaninya sebatas kemampuan manusia. 20 asmaul husna meliputi al 

Maalik, al Quddus, al Mutakabbir, al Baari, al Aliyy, ar Raqiib, al Mujiib, asy 

Syahiid, al Haqq, al Waliyy, al Muhyi, al Mumiit, al Awwal, al Akhiir, al Wahiid, 

adh Dhahir, Maalikul Mulk, Dzul Jalaali wal Ikram, adh Dhar, al Baaqi. 13 

diantaranya mewakili nama yang menjadi khusus milik Allah yaitu, al 

Mutakabbir, al Aliyy, al Haqq, al Muhyi, al Mumiit, al Awwal, al Akhiir, al 

Wahiid,  adh Dhahir, Maalikul Mulk, Dzul Jalaali wal Ikram, adh Dhar dan al 

Baaqi  dan 7 nama Allah  yang mewakili asmaul husna yang bisa diteladani 

sebatas kemampuan manusia (al Maalik, asy Syahiid, al Quddus, ar Raqiib, al 

Mujiib, al Waliyy, al Baari). Pembatasan dengan dua jenis asmaul husna ini 

agar dapat mengetahui model pemahaman asmaul husna ESQ Ary Ginanjar. 

C. Rumusan Masalah 

Bertolak dari latar belakang diatas, permasalahan yang timbul adalah : 

1. Bagaimana konsep asmaul husna menurut para ulama salaf ? 

2. Bagaimana pemahaman asmaul husna ESQ Ary Ginanjar ? 

3. Apakah pemahaman asmaul husna ESQ Ary Ginanjar sesuai dengan Al Qur’an 

dan Hadist yang difahami para ulama salaf ? 
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D. Tujuan dan Kontribusi Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas maka tujuan penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Menjelaskan konsep asmaul husna berdasarkan al Qur’an dan Hadits yang 

difahami para ulama salaf 

2. Menjelaskan  pemahaman asmaul husna ESQ Ary Ginanjar ditinjau dari para 

ulama salaf 

E. Metode Penelitian 

Penelitian sebagai  suatu kegiatan yang ditujukan untuk mengetahui 

seluk-beluk sesuatu, diperlukan dalam upaya mengungkap hal-hal yang terkait 

dengan sesuatu itu (Saebani,2008:39). Metode Penelitian berarti metode yang 

dipakai untuk mengetahui seluk-beluk sesuatu. Dalam penelitian ini penulis 

melakukan penelitian sebagai berikut : 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Metode yang dipakai penulis dalam tesis berjudul Studi Kritis Pemahaman 

Asmaul Husna ESQ Ary Ginanjar ini adalah penelitian kualitatif4. Penelitian 

kualitatif dapat dilakukan dengan wawancara atau klarifikasi kepada yang 

bersangkutan,tetapi penelitian kualitatif juga dapat menggunakan dokumen- 

dokumen (buku, jurnal, makalah, termasuk  surat-surat pribadi). 

                                                 
4 Penelitian Kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan filsafat postpositivme, 

digunakan untuk meneliti pada kondisi alamiah, dimana peneliti sebagai kunci, analisis data 
bersifat induktif/kualitatif, dan hasilnya lebih menekankan makna dari pada generalisasi 
menurut Prof Dr. Sugiyono dalam bukunya Metode Penelitian Pendidikan halaman 15 



 6 

Penelitian yang dilakukan peneliti dalam tesis ini menggunakan dokumen-

dokumen. Adapun dokumen yang dimaksud adalah beberapa buku acuan utama  

yang ditulis oleh ESQ Ary Ginanjar  yaitu; Rahasia Sukses Membangun ESQ Power 

Sebuah Inner Journey Melalui Ihsan, (Jakarta: Penerbit Arga, 2001), cet. 2, 

Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi & Spiritual ESQ Emotional 

Spiritual Quotient Berdasarkan 6 Rukun Iman dan 5 Rukun Islam, (Jakarta: 

Penerbit Arga, 2002), cet. 7, dan Nasihat asmaul Husna, (Jakarta: Penerbit Arga, 

2011). 

 Sedangkan ditinjau dari objek kajian dan orientasi yang hendak dicapai, 

maka  penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research). Dalam 

penelitian ini selain datanya dari buku-buku tersebut, peneliti juga menggunakan 

beberapa jurnal, arsip, dokumen, news dan tulisan-tulisan lain yang relevan. 

2. Sumber data  

Sumber data yang penulis pergunakan ada dua, yaitu: 

Pertama, data primer. Data ini diperoleh dari karya-karya ESQ Ary Ginanjar, situs 

resmi ESQ , jurnal dan karya ilmiah lain yang terkait dengan ESQ sebagai bahan 

yang akan diteliti.  Dalam penelitian ini buku yang diteliti adalah : 

1. Rahasia Sukses Membangun ESQ Power Sebuah Inner Journey Melalui Ihsan, 

(Jakarta: Penerbit Arga, 2001), cet. 2 

2. Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi & Spiritual ESQ Emotional 

Spiritual Quotient Berdasarkan 6 Rukun Iman dan 5 Rukun Islam, (Jakarta: 

Penerbit Arga, 2002), cet. 7 
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3. Nasihat asmaul Husna, (Jakarta: Penerbit Arga, 2011) 

Kedua, data sekunder. Data ini diperoleh dari buku-buku para ulama salaf yang 

membahas masalah asmaul husna, jurnal dan karya ilmiah lain yang membahas 

tentang asmaul husna. Buku-buku karya para ulama yang mengupas masalah 

Asmaul Husna dipakai sebagai pembanding  dari pemahaman Asmaul Husna ESQ 

Ary Ginanjar. Buku-buku tersebut antara lain:  

1. Ibnul Qoyyim Al Jauziyah, Asmaul Husna Nama-nama Indah Allah, (Jakarta: 

Pustaka Al Kautsar, 2000) 

2. Abdurrazzaq bin Abdul Muhsin Al Abbad Al Badr, Fikih Asmaul Husna, 

(Jakarta: Darus Sunnah Press, 2011) cet.5 

3. Muhammad Shalih Al Utsaimin, Kaidah-kaidah Utama Masalah Asma dan 

Sifat Allah (Jakarta: c.v. M.U.S, 1998) 

4. Said Al Qahthani, Syarah Asmaul Husna, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi’i, 2004) 

5. Said Hawwa, Mensucikan Jiwa  Konsep Tazkiyatun Nafs Terpadu, (Jakarta: 

Rabbani Press, 2004) cet. 7 

3. Analisa Data 

a. Teknik Pengumpulan Data 

Motode pengumpulan data dengan review dokumen. Penulis 

mengidentifikasi buku-buku karya ESQ khususnya yang terkait  dengan 

pembahasan yaitu masalah asmaul husna. Langkahnya adalah dengan 

mengumpulkan data yang berkaitan dengan asmaul husna yang terdapat dalam 

buku-buku ESQ karya Ary Ginanjar dan  artikel yang terdapat situs resmi ESQ. 
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Data tentang pemahaman asmaul husna ESQ Ary Ginanjar cukup banyak 

lalu direduksi untuk diambil yang paling mencerminkan pemahaman asmaul 

husna ESQ Ary G yang sebenarnya. Penulis mendapati kemudahan karena dalam 

buku ESQ terdapat lampiran tabel yang merangkum secara lengkap gambaran 

pemahaman asmaul husna ESQ Ary Ginanjar. 

b. Teknik Analisa Data 

Setelah data terhimpun, kemudian peneliti memanfaatkan secara 

maksimal dua analisis yaitu : 

1. Analisa tema budaya. Analisa berpangkal pada pandangan bahwa segala 

sesuatu yang kita teliti pada dasarnya merupakan suatu yang utuh (keseluruhan), 

tidak terpecah-pecah; oleh karena itu peneliti dalam menganalisa menggunakan 

pendekatan yang utuh (holistic) (Saebani, 2008:203) terhadap  pemahaman 

asmaul husna ESQ ary Ginanjar. 

Teori yang dipakai ESQ Ary Ginanjar dalam buku-bukunya dianalisa secara 

mendalam untuk mencari benang merah konsep dasar pemahaman asmaul 

husna ESQ Ary Ginanjar.  

2. Analisa Domain. Analisa domain berguna untuk mencari dan 

memperoleh gambaran umum atau pengertian  yang bersifat secara meyeluruh  

(Saebani, 2008:202) pemahaman asmaul husna ESQ Ary Ginanjar. Setelah 

peneliti mengetahui konsep yang mendasari pemahaman asmaul husna ESQ Ary 

Ginanjar, penulis membuat deskripsi berupa pemaparan/penggambaran obyek 

penelitian melalui kata-kata yang jelas dan terperinci sehingga dapat dipahami 
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secara lebih jelas tentang pemahaman asmaul husna ESQ Ary Ginanjar. Penulis 

lalu melakukan komparasi  dalam melakukan kritik pemahaman asmaul husna 

ESQ Ary Ginanjar dengan pandangan ulama salaf tentang asmaul husna. 

F.  Kajian Pustaka 

Beberapa karya ilmiah berupa tesis atau skripsi telah membahas masalah 

ESQ  Ary Ginanjar sudah banyak dilakukan, seperti : 

1. Tesis karya Khairil Yulian berjudul Metode Bercerita Dalam 

Mengembangkan Kecerdasan Emosional Spiritual (Sebuah 

pengembangan Konsep ESQ ke dalam Pendidikan Islam), Filsafat 

Pendidikan Islam Program Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri 

Antasari Banjarmasin tahun 2009. Dalam penelitiannya disebutkan bahwa 

Pengembangan kecerdasan emosi spiritual dalam pendidikan Islam 

melalui metode bercerita, terdiri dari tiga fase yaitu : fase ihsan (SQ),  fase 

iman (EQ) dan fase Islam (IQ) 

2. Skripsi karya Munirotul Hasanah yang berjudul  Hubungan Intensitas 

Mengikuti Training Emotional Spiritual Quotient (ESQ) Terhadap Etos 

Kerja Karyawan PT. Karya Toha Putra Semarang (Studi Analisis Bimbingan 

dan Konseling Islam), Fakultas Dakwah IAIN Walisongo, Menunjukkan ada 

hubungan positif antara intensitas mengikuti Training Emotional Spiritual 

Quotient terhadap etos kerja karyawan PT. Karya Toha Putra Semarang. 

Dengan kata lain bahwa semakin tinggi intensitas mengikuti Training 
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Emotional Spiritual Quotient karyawan maka semakin tinggi pula etos 

kerja karyawan. 

3. Skripsi karya Tsurayya Syarif  Zain berjudul  Pendidikan Emosional Dan 

Spiritual (ESQ) Dalam Novel Ranah 3 Warna Karya Ahmad Fuadi, Program 

Studi Pendidikan Agama Islam (Tarbiyah) Universitas Muhammadiyah 

Surakarta tahun 2012.  Dalam penelitian dihasilkan bahwa pendidikan 

ESQ dapat ditelaah melalui pesan moral yang mencakup kemampuan 

dalam mengolah emosi sehingga dapat memotivasi diri dan kemampuan 

dalam mengolah emosi dan menghadapi persoalan makna atau value, 

sehingga dapat menempatkan perilaku dan hidup dalam konteks makna 

yang lebih baik. 

4. Skripsi karya Sa’adullah berjudul Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam 

Konsep ESQ Ary Ginanjar Agustian dan Relevansinya Dengan Tujuan 

Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo tahun 2005. Menurut 

Sa’adullah 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 
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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. 

5. Skripsi karya Luklu’ul Malihah berjudul  Kepemimpinan Berdasarkan 

Kecerdasan Emosi dan Spiritual (ESQ) Telaah Pemikiran Ary Ginanjar 

Agustian. Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2008. Disebutkan 

dalam skripsi tersebut  bagaimana menjadi seorang pemimpin yang 

dicintai, dipercaya, pemimpin yang membimbing, pemimpin yang 

berkepribadian dan pemimpin yang abadi atau yang disebut dengan lima 

tangga kepemimpinan. Ary Ginanjar dalam berbicara masalah 

kepemimpinan selalu mengaitkan tentang konsep awal kejadian manusia, 

karena disanalah fungsi dan kedudukan mencoba manusia kebagai 

khalifatullah dan abdullah. 

Masih banyak peneltian lain berupa tesis dan skripsi tentang ESQ Ary Ginanjar, 

namun dari sekian penelitian yang penulis ketahui, belum ada yang sama dengan 

penelitian yang penulis ajukan. Sehingga penelitian ini dapat dipertanggung 

jawabkan keredibilitas keilmuannya. 
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G. Sistematika Penulisan 

Dalam penelitian ini penulis membagi pokok bahasan menjadi lima bab dan 

setiap bab terdiri beberapa sub bab. Adapun rincian dari kelima bab tersebut 

adalah sebagai berikut : 

Bab I : Pendahuluan.  

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, penegasan judul, pokok 

permasalahan, tujuan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan 

sistematika penulisan 

Bab II : Deskripsi tentang asmaul husna  

Bab ini akan membahas tentang pengertian asmaul husna, bagaimana 

memahami asmaul husna sesuai dengan al Qur’an dan Hadist,  dan bentuk-

bentuk penyimpangan dalam memahami asmaul husna. Bab ini dimaksudkan 

sebagai landasan teori untuk pembahasan yang lebih tajam dan akurat agar 

sesuai dengan pokok permasalahan yang menjadi fokus penelitian agar tidak 

keluar dari landasan teori yang telah dibangun. 

Bab III : Deskripsi tentang bagaimana pemahaman  asmaul husna ESQ Ary 

Ginanjar.  

Uraian bab ini menegetahui konsep asmaul husna ESQ Ary Ginanjar yang 

kemudian dijadikan bahan analisis setelah dipadukan dengan landasan teori yang 

ada. 

Bab IV : Deskripsi Analisa konsep asmaul husna ESQ Ary Ginanjar ditinjau dari al 

Qur’an dan Hadist yang difahami para ulama salaf. 
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Dalam bab ini dimaksudkan untuk menganalisa pemahaman asmaul husna ESQ 

kemudian membandingkan dengan al Qur’an dan Hadist yang difahami para 

ulama salaf. 

Bab V : Penutup, berisi kesimpulan dan saran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


