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  Adanya suatu keyakinan yang kuat bahwa setiap orang tua, pendidik, 

pengajar mendambakan “anak-anaknya” memiliki kecerdasan dunia dan 

kecerdasan akhirat. Karena hal yang demikian merupakan “kesempurnaan nilai 

(value) yang ada pada anak.” Betapa bersyukurnya orang tua dan pihak-pihak 

yang terkait dengan anak, manakala si anak pandai dalam bidang-bidang keilmuan 

yang menjadi spesialisasainya—seperti pandai dalam bidang mathematic-logic 

atau kinestetik, atau linguistic atau intrapersonal atau interpersonal atau pula 

spiritual, yang biasa disebut dengan istilah “kecerdasan majemuk (Multiple 

Intelegence)—di sisi lain ternyata anak pun pandai dalam menghafal al-Qur’an, 

menghafal hadis-hadis Rasulullah, kuat karakter positif kepribadiannya, kental 

nuansa agamisnya, serta pengamalan dan penghayatan nilai-nilai keagamaan yang 

tulus tanpa paksaan.   

 Seorang anak idealnya memiliki kecerdasan dunia dan akhirat. Seorang 

anak yang hanya memiliki kecerdasan dunia saja namun kering kecerdasan akhirat 

akan menjadikan anak yang mudah mengalami “problem-problem jiwa” yang 

dampaknya mengalami “problem perilaku” karena memang kering pendekatan 

kepada illahi rabbi. Sehingga anak-anak yang demikian akan mudah terpengaruh 

dan memposisikan diri dalam zona “kenakalan anak/remaja (juvenile 

delinquency). Demikian pula sebaliknya, anak yang hanya memiliki kecerdasan 

ukhrowi namun minim/krisis kecerdasan duniawi akan menjadikan anak-anak 

yang mudah dibodohi orang lain, tidak mampu mengikuti persaingan keilmuan, 

minim wawasan, padahal yang demikian pun penting bahkan sangat penting untuk 
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pengembangan diri (self improvement). Karenanya—sekali lagi ditegaskan—

bahwa seorang anak idealnya memiliki kecerdasan dunia dan kecerdasan akhirat 

sebagai media untuk menatap masa depan yang gemilang. 

 Hal yang menjadi pertanyaan sekarang adalah bagaimana kiat-kiat khusus 

mewujudkan expectation (harapan) di atas sehingga menjadi suatu kenyataan 

(reality)? Ada beberapa hal yang dapat dilakukan yakni: 

1. Pemilihan sekolah yang berpotensi ganda  

Sekolah-sekolah yang berbasis ganda yakni yang bermuatan kurikulum 

dengan merangkul berbagai jenis kecerdasan majemuk dan kental 

kecerdasan ukhrowi (spiritual-illahiyah) perlulah dipilih. Seperti SDIT, 

SMPIT, SMAIT, atau sekolah-sekolah yang berlabel umum tetapi memuat 

kecerdasan duniawi dan ukhrowi. Atau dapat pula yang berbasis boarding 

scholl (pondok pesantren). Serta sekolah-sekolah yang memang sudah 

berlabel “Islami” yang memadukan kurikulum konvensional (umum) dan 

Islami. Dengan keberadaan sekolah-sekolah yang demikian setidaknya 

bisa dijadikan sarana terbaik untuk “membentuk kepribadian anak.” 

2. Jangan memandang sebelah mata kepada “sekolah berbasis Islam”  

Salah satu kendala anak tidak masuk ke sekolah-sekolah berbasis Islam, 

seperti; madrasah, IT (Islam Terpadu), Pesantren, adalah “negative 

thingking” orang tua utamanya kepada sekolah-sekolah tersebut. Ada 

kalanya orang tua yang menyangka sekolah-sekolah tersebut “tidak 

mengajarkan ilmu-ilmu umum” sehingga mereka khawatir ketika 

memasukkan di sekolah tersebut akan “membodohkan anak”. Di samping 

itu ada pula orang tua yang “gengsi” atau “malu” kepada sekitarnya karena 

si anak belajar di sekolah agama. Hal-hal yang demikian itu tentulah patut 

disayangkan dan alasan-alasan tersebut “terlalu berlebihan”, yang pada 

akhirnya justru akan “menjatuhkan nilai perilaku anak itu sendiri.” 

Karenanya sudah saatnya masyarakat mulai “membuka wacana” bahwa 

sekolah pada intitusi berbasis Islam tidaklah salah, dan karenanya jangan 

dipersalahkan dan dimasalahkan.  
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3. Membangun dan membudayakan lingkungan sekolah berbasis 

spiritual 

Bagi sekolah-sekolah yang berbasis umum (SD, SMP, SMA, SMK) tentu 

saja bukan berarti “tertutup pintu” untuk pengembangan budaya 

mengislamisasikan perilaku anak. Mereka pun memiliki kesempatan yang 

luas, misalkan dengan memahamkan dan membiasakan mereka untuk 

membaca Al-Qur’an setiap masuk kelas, membudayakan shalat duha, 

membudayakan puasa senin kamis, meski berbasis sekolah umum. Oleh 

sebab itulah hal-hal yang demikian menjadi penting demi “pemberdayaan 

potensi sumber daya manusia yang berbasis duniawi dan ukhrowi.”  
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