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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

               Pesatnya ilmu pengetahuan senantiasa seiring dengan perkembangan 

zaman dan kecanggihan teknologi telah mengantarkan manusia menuju 

zaman informasi serba instan dan kemakmuran, ternyata tidak berhasil 

mengantarkan manusia mencapai kebahagian yang hakiki. Justru di tengah 

dunia modern ini, semakin terasa kegelisahan dan jiwa manusia nampak 

gersang padahal mereka hidup dalam kemewahan dunia.  

Keterpurukan ini bisa disebabkan salah satunya karena manusia telah 

jauh dari Al-Qur‟an. Kejayaan Islam pada masa Rasulullah SAW dan 

generasi sahabat periode awal adalah disebabkan kedekatan mereka dengan 

Al-Qur‟an. Hal ini membuktikan bahwa Al-Qur‟an telah mampu memberikan 

perubahan kepada mereka, dari masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat 

yang beradab. Maka dari itu kita sebagai umat yang beragama Islam 

hendaklah selalu berpegang teguh pada nilai-nilai Al-Qur‟an. Sebagaimana 

kita ketahui, bahwa Al-Qur‟an adalah kitab yang selalu terjaga keasliannya 

sampai akhir zaman, yang tercantum dalam firman Allah dalam Q.S Al-Hijr 

(15): 9 yaitu 
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Artinya: “Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al-Qur‟an, dan 

sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya”. 

 

Salah satu upaya penjagaan Al-Qur‟an adalah dengan menghafal dan 

membacanya, karena Al-Qur‟an adalah kalam atau firman Allah SWT yang 

diturunkan kepada Muhammad SAW yang pembacaannya merupakan suatu 

ibadah (al-Qattan, 2004: 17). Maka dari itu, membaca Al-Qur‟an merupakan 

perbuatan yang sangat mulia, karena di dalam Al-Qur‟an terkandung banyak 

sekali keutamaan yang diperoleh dari membaca, mempelajari serta 

mengamalkan isi dari kandungan kitab suci Al-Qur‟an. Selain itu, dengan 

membaca Al-Qur‟an seorang muslim akan mendapat pahala.  

Semakin sering kita membaca Al-Qur‟an maka hati kita akan 

menjadi tentram dan damai. Rasa tentram serta damai tersebut menandakan 

bahwa Al-Qur‟an mempunyai fungsi sebagai syifa‟, penawar hati, atau 

pengobatan dalam diri kita, ketika kita dihadapkan oleh persoalan hidup yang 

sedang kita alami. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam QS. Al-

Israa‟ (17): 82, berikut ini: 

                          

         
Artinya: “Dan kami turunkan dari Al-Qur‟an suatu yang menjadi penawar dan 

rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al-Qur‟an itu tidaklah menambah 

kepada orang-orang yang zalim selain kerugian”. 

 

Berdasarkan ayat tersebut, bisa dipahami bahwa Al-Qur‟an 

diturunkan Allah ke dunia ini untuk menjadi pedoman hidup manusia dalam 

menjalankan kehidupan. Perjalanan hidup manusia sendiri tidak luput dari 
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segala permasalahan. Oleh sebab itu, di sini Al-Qur‟an berperan sebagai 

penawar hati manusia disaat dihadapkan pada persoalan hidup yang 

membutuhkan pemecahan masalah. Dalam menyelesaikan persoalan hidup 

sendiri, kita memerlukan pikiran yang jernih. Hal tersebut kita lakukan untuk 

mencapai hasil yang baik. Telah kita ketahui bersama, bila kemampuan untuk 

menyelesaikan masalah hidup dibutuhkan sebuah kecerdasan.  

Pada  saat  ini  kita  telah  mengenal  adanya  tiga  kecerdasan.  

Ketiga kecerdasan  itu  adalah  kecerdasan  otak  (Intelligence Questient),  

kecerdasan  hati  (Emotional Quotient),  dan kecerdasan  spiritual  (Spiritual 

Quotient).  Kecerdasan-kecerdasan  tersebut  memiliki  fungsi masing-masing 

yang kita butuhkan dalam hidup di dunia ini. Dan SQ  merupakan  landasan  

yang  diperlukan untuk  memsfungsikan  IQ  dan  EQ  secara  efektif. 

Bahkan SQ  merupakan kecerdasan tertinggi manusia, sedangkan kecerdasan 

yang kita butuhkan untuk menyelesaikan masalah hidup, yaitu berupa 

kecerdasan spiritual.  

 Jadi dapat dipahami, bahwa kecerdasan spiritual merupakan 

kecerdasan untuk menghadapi dan memecahkan persoalan makna dan nilai, 

yaitu kecerdasan untuk menampakkan diri dan perilaku hidup kita dalam 

konteks makna yang lebih luas dan kaya atau kecerdasan untuk menilai 

bahwa tindakan atau jalan hidup seseoarang, lebih bermakna dibanding yang 

lain. ( Zohar dan Marshal, 2000: 3-4) 

Kecerdasan spiritual ini sangat penting dalam kehidupan manusia, 

karena akan memberikan kemampuan kepada manusia untuk membedakan 
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yang baik dengan yang buruk, memberi manusia rasa moral dan memberi 

manusia kemampuan untuk menyesuaikan dirinya dengan aturan-aturan yang 

baru. Adapun ketidak adaan kecerdasaan spiritual akan mengakibatkan 

hilangnya ketenangan batin dan pada akhirnya akan mengakibatkan hilangnya 

kebahagiaan pada diri orang tersebut.  

Mengingat pentingnya kecerdasan spiritual bagi kehidupan manusia, 

termasuk kehidupan anak, maka berbagai konsep dibuat guna membantu 

seseorang dalam meningkatkan kecerdasan spiritual. Dengan membaca Al-

Qur'an diharapkan dapat dijadikan sebagai alternatif dalam meningkatkan 

kecerdasan spiritual. Karena dalam setiap isi bacaan Al-Qur‟an memiliki nilai 

spiritual yang tinggi yaitu dimensi dzikrullah (mengingat Allah), dimensi itu 

merupakan ruang kontrol agar orang menjadi tenang. Kecerdasan spiritual 

yang demikian menjadi berefleksikan ke dalam sikap hidup yang toleran, 

terbuka, jujur, penuh cinta dan kasih sayang terhadap sesama. 

Dengan demikian, membaca Al-Qur'an yang dapat meningkatkan 

kecerdasan spiritual adalah membaca Al-Qur‟an dengan baik dan tartil serta 

memahami makna yang terkandung di dalam ayat tersebut. Sehingga siswa 

yang memiliki kecerdasan spiritual, maka dengan membaca Al-Qur'an 

tersebut merupakan salah satu alternatif pendekatannya. Diharapkan siswa 

tersebut akan menjadi orang yang cerdas spiritual dalam kehidupannya. 

Berangkat dari masalah tersebut  di atas peneliti merasa terdorong 

untuk meneliti masalah Pengaruh Intensitas Membaca Al-Qur‟an terhadap 

Kecerdasan Spiritual Siswa di MAN Purwokerto 1 Kelas XI Agama Semester 
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Genap Tahun Pelajaran 2014/2015. Alasan peneliti memilih kelas XI Agama 

MAN Purwokerto 1 semester genap tahun pelajaran 2014/2015, karena siswa 

di madrasah aliyah negeri kondisi kecerdasan spiritualnya masih naik turun, 

sehingga peneliti tertarik untuk meneliti di tingkat madrasah aliyah negeri 1 

yang berkaitan dengan intensitas membaca Al-Qur‟an. 

 

B. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka yang menjadi 

perumusan masalah adalah : adakah pengaruh intensitas membaca Al-Qur‟an 

terhadap kecerdasan spiritual siswa di MAN Purwokerto 1 kelas XI Agama 

semester genap tahun pelajaran 2014/2015?. 

 

C. Tujuan Penelitian 

  Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui ada tidaknya pengaruh intensitas membaca Al-Qur‟an terhadap 

kecerdasan spiritual siswa di MAN Purwokerto 1 kelas XI Agama semester 

genap tahun pelajaran 2014/2015. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan beberapa manfaat, yaitu: 

1. Secara Teoritis 

Menambah Khasanah untuk memperluas wawasan keilmuan terutama 

dalam bidang Pendidikan Agama Islam. 
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2. Secara Praktis 

a. Bagi Guru 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan 

tambahan bagi para guru dalam upaya meningkatkan kecerdasan 

spiritual siswa. 

b. Bagi siswa 

Dapat menjadi acuan untuk meningkatkan intensitas siswa dalam 

membaca Al-Qur‟an. 

c. Bagi Sekolah 

Sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan kecerdasan 

spiritual siswa di MAN Purwokerto 1. 

d. Bagi Peneliti 

Upaya merealisasikan dan mengembangkan intensitas membaca Al-

Qur‟an terutama dalam meningkatkan kecerdasan spiritual dan 

menambah pengalaman pada saat mengajar.  
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