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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Intensitas Membaca Al-Qur’an  

1. Pengertian Intensitas Membaca Al-Qur’an 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007: 438) intensitas 

adalah keadaan tingkatan atau ukuran intensnya (kuatnya dan hebatnya). 

Atau dengan kata lain dapat diartikan dengan sungguh-sungguh dan terus 

menerus mengerjakan sesuatu hingga memperoleh hasil yang optimal. 

 Menurut Echols dan Shadily (2007: 326) intensitas berasal dari 

bahasa Inggris intense yang berarti hebat, kuat dan yang bersemangat. 

Sedangkan intensity atau intensitas berarti kehebatan. 

Sehingga intensitas dapat diartikan suatu keadaan yang kuat atau 

sungguh-sungguh, penuh semangat yang dimiliki seseorang dalam 

bentuk sikap ataupun perbuatan dalam melaksanakan sesuatu untuk 

memperoleh hasil yang optimal. 

Dalam bukunya Tarigan (2008: 7) membaca adalah suatu proses 

yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh 

pesan, yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-

kata/bahasa tulis. 

 Membaca adalah melihat serta memahami isi dari apa yang 

tertulis dengan melisankan atau hanya dihati (Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, 2007: 83). 
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Jadi membaca adalah suatu proses yang dilakukan dalam 

melihat serta memahami isi dari apa yang hendak disampaikan oleh 

penulis dengan cara melisankan atau hanya menghayati. 

Al-Qur‟an adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan kapada 

Nabi Muhammad SAW untuk menjadi pedoman hidup bagi manusia 

(Syadali dkk, 2000: 11). 

Dalam bukunya Syarifuddin (2004: 16) Al-Qur‟an didefinisikan 

sebagai kalam Allah SWT yang diturunkan (diwahyukan) kepada Nabi 

Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, yang merupakan 

mukjizat, yang diriwayatkan secara mutawatir, yang ditulis di mushaf 

dan membacanya adalah ibadah. 

Dari penjelasan di atas dapat diartikan bahwa Al-Qur‟an yaitu 

kalam Allah SWT, yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW 

melalui perantaraan Jibril sebagai utusan Allah yang ditulis pada mushaf 

yang dijadikan sebagai pedoman bagi umat manusia serta membacanya 

merupakan ibadah. 

Jadi dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa 

intensitas membaca Al-Qur‟an adalah keadaan tingkatan atau ukuran 

intensnya  dalam kegiatan melisankan kalam Allah SWT yang diturunkan 

kepada Nabi Muhammad SAW yang dilakukan dalam kehidupaan sehari-

hari yang semata-mata hanya untuk ibadah kepada Allah SWT. 
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2. Faktor yang mempengaruhi Intensitas Membaca Al-Qur’an  

Dikutip dari Kurniawati (2011: 35) ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi intensitas membaca yaitu: 

a. Perhatian atau konsentrasi, menurut Suryabarata, perhatian adalah:  

1) Pemusatan tenaga psikis tertuju pada objek.  

2) Banyak sedikitnya kesadaran yang menyertai aktivitas yang 

dilakukan (dilaksanakan). 

b. Minat adalah suatu rasa lebih suka dan ketertarikan pada hal-hal atau 

aktivitas tanpa ada yang menyuruh. 

c. Keaktifan adalah keaktifan atau kontinuitas berarti kesinambungan 

dalam mengikuti suatu aktivitas sehingga keaktifan sangat 

berpengaruh terhadap hasil yang dikehendaki.  

d.  Motivasi adalah pemberian akan penumbuhan motif atau hal-hal 

yang menjadi motif. Jelasnya motivasi adalah motif atau hal yang 

sudah menjadi aktif pada saat tertentu bila kebutuhan untuk 

mencapai tujuan terasa sangat mendesak.  

3. Indikator Intensitas Membaca Al-Qur’an 

Dengan demikian indikator dari intensitas membaca Al-Qur‟an  

diantaranya: 

a. Frekuensi membaca Al-Qur‟an 

Frekuensi dalam hal ini adalah berapa banyak siswa 

melakukan membaca Al-Qur‟an dalam sehari. Dalam konsepnya 

ketika kita membaca Al-Qur‟an jiwa kita akan merasa nyaman dan 
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tenang. Karena menurut Sa‟ad Riyadh (2009: 104) bahwa Al-Qur‟an 

dapat mendatangkan ketenangan jiwa yang selalu dicari oleh setiap 

manusia. Dari asumsi ini dapat disimpulkan bahwa semakin banyak 

kita membaca Al-Qur‟an maka semakin terjaga pula ketenangan jiwa 

kita. Sebab ketenangan jiwa merupakan salah satu faktor psikologis 

kita untuk mencapai sesuatu. 

b. Kesungguhan dan keseriusan dalam membaca Al-Qur‟an 

Menurut Mustamir (2006: 253) Al-Qur‟an adalah surat cinta 

dari Allah untuk hambaNya. Karena itu etika membaca Al-Qur‟an yang 

sangat penting adalah berusaha berdialog dan berinteraksi dengan Al-

Qur‟an yang dibaca dengan akal dan hatinya. Yaitu, dalam keadaan 

serius bukan dalam keadaan melamun atau tidak konsentrasi. 

c. Kelancaran dalam membaca Al-Qur‟an 

Kelancaran berasal dari kata “lancar” yang mendapat 

imbuhan ke- dan –an yang berarti cepat, kencang (tidak tersangkut-

sangkut), tidak tersendat-sendat, tidak terputus-putus (KBBI, 2007: 

633). Maksudnya adalah dalam membaca Al-Qur‟an seorang anak 

membacanya lancar, tidak tersendat-sendat, tidak tersangkut-

sangkut, dan tidak terputus-putus. Sehingga kelancaran dikatakan 

sebagai salah satu faktor kemampuan membaca Al-Qur‟an siswa. 

d. Tartil dalam membaca al-Qur‟an 

Janganlah kamu membacanya secara terputus-putus seperti 

membaca prosa, dan janganlah kamu melagukannya seperti 

membaca sya‟ir, berhentilah pada keajaiban-keajaibannya, 
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gerakanlah hati dengannya janganlah kamu ingin cepat sampai 

kepada akhir surat. (Abidin, 1992: 22) 

e. Penguasaan Tajwid 

Agar bacaan Al-Qur‟an tertata baik dan benar harus 

memperhatikan kaidah-kaidah tajwid. Tajwid ialah memperbaiki 

bacaan Al-Qur‟an dalam bentuk mengeluarkan huruf-huruf dari 

tempatnya dengan memberikan sifat-sifat yang dimilikinya, baik 

aslinya maupun yang datang kemudian. (Syarifuddin, 2004: 91) 

Dari penjelasan di atas maka peneliti mengambil indikator 

diantaranya adalah: frekuensi membaca Al-Qur‟an, Kesungguhan dan 

keseriusan membaca Al-Qur‟an, kelancaran dalam membaca Al-Qur‟an, 

tartil dalam membaca Al-Qur‟an, dan penguasaan tajwid. 

4. Keutamaan-Keutamaan Membaca Al-Qur’an 

Dalam bukunya Ismail dkk (1995: 2) begitu banyak hadist yang 

menjelaskan keutamaan membaca Al-Qur‟an, karena itu dalam 

kesempatan ini hanya menukil terjemahannya agar tidak terlalu banyak 

bahasnya, diantaranya: 

a. Bacalah Al-Qur‟an, karena kelak di hari kiamat Al-Qur‟an itu 

menjadi syafaat (penolong) bagi yang membaca (H.R. Muslim, dari 

Abu Umamah). 

b. Di akhirat kelak, akan didatangkan pembaca Al-Qur‟an dan Al-

Qur‟annya yaitu orang yang mau mengamalkan isi kandungan 

bacaannya itu (H.R. Muslim, dari Nawas bin Sam‟an). 
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c. Orang yang pandai membaca Al-Qur‟an, kelak masuk surga bersama 

Rasul, sedang orang yang tidak lancar (tertegun-tegun) membacanya, 

maka mendapat dua pahala (H.R. Bukhari-Muslim, dari Aisyah). 

d. Orang mukmin yang membaca Al-Qur‟an bagaikan buah utrujal, 

yang baunya harum dan rasanya nikmat, sedangkan orang mukmin 

yang tidak membaca Al-Qur‟an bagaikan buah kurma, yang tiada 

bau walaupun rasanya nikmat, dan orang munafik yang membaca 

Al-Qur‟an bagaikan buah yang harum baunya tetapi tidak berasa, 

sedang orang munafik yang tidak membaca Al-Qur‟an bagaikan 

buah hanzhalah yang baunya tidak enak rasanya pun tidak enak 

(H.R. Bukhari-Muslim, dari Musa Al-Asy‟ari). 

e. Barangsiapa yang membaca satu huruf dari firman Allah, maka 

baginya satu pahala yang digandakan menjadi sepuluh pahala, 

sehingga mengucapkan Alif, Lam, Mim itu terhitung tiga huruf (H.R. 

Tumudzi, dari ibnu Mas‟ud). 

f. Barangsiapa yang menghendaki bertemu Allah kelak, maka 

muliakan ahli Allah SWT, yaitu orang yang membaca Al-Qur‟an 

(Dari Abu Hurairah). 

Sedangkan dalam Perpustakaan Nasional RI (2009: 143-146) 

keutamaan dari membaca Al-Qur‟an diantaranya: 

a. Al-Qur‟an memberikan syafa‟at di hari kiamat kepada orang yang 

membaca dan mengamalkan apa yang ada didalamnya (isinya). 
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b. Orang yang membaguskan suaranya ketika membaca Al-Qur‟an dan 

baik dalam bacaanya. Sesungguhnya dia bersama malaikat yang 

bertugas menjadi duta di rumah-rumah mereka di akhirat. 

c. Ada dua pahala bagi orang yang membaca Al-Qur‟an dengan 

terbata-bata. Pahala membacanya dan pahala untuk usahanya dengan 

terbata-bata. 

d. Orang-orang mukmin yang membaca Al-Qur‟an mendapatkan 

predikat baik di sisi Allah dan manusia. 

e. Orang munafik yang membaca Al-Qur‟an adalah orang yang baik 

lahirnya tetapi buruk batinya. 

f. Orang munafik yang tidak mau membaca Al-Qur‟an adalah orang 

yang buruk lahir dan batinya. 

g. Orang yang berpegang dengan Al-Qur‟an itu akan mendapatkan 

kedudukan yang tinggi. Dan barang siapa yang berpaling dari Al-

Qur‟an dan mengabaikannya serta tidak beriman dengannya maka 

akan rugi dan binasa di dunia dan akhirat. 

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

keutamaan dari membacaA-Qur‟an antara lain orang yang membaca Al-

Qur‟an kelak di hari kiamat akan mendapat syafa‟at, orang yang tidak 

lancar (terbata-bata) ketika membaca Al-Qur‟an maka mendapat dua 

pahala, Orang yang berpegang dengan Al-Qur‟an itu akan mendapatkan 

kedudukan yang tinggi, dan orang yang membaca Al-Qur‟an akan 

mendapat sepuluh pahala untuk tiap satu haruf dari ayat Al-Qur‟an. 
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5. Bentuk Kesalahan dalam Membaca Al-Qur’an 

Kesalahan-kesalahn yang sering terjadi saat membaca Al-

Qur‟an adalah sebagai berikut: 

a. Tertukarnya huruf 

Kesalahan pertama adalah tertukarnya huruf dari kata-kata 

dalam Al-Qur‟an. Kesalahan ini sangat berpengaruh terhadap makna 

yang dimaksud dalam Al-Qur‟an. Tertukarnya huruf bisa terjadi 

karena ketergesaan dalam membaca Al-Qur‟an. Atau, karena sulit 

membedakan antar huruf. Atau, yang terakhir karena adanya 

kemiripan huruf yang memang sukar dibedakan. 

b. Tertukar harakat 

Tertukar harakat merupakan kesalahan yang terjadi 

disebabkan ketidak lancaran seseorang membaca atau ketergesa-gesa 

dalam membaca Al-Qur‟an. Kesalahan yang terjadi karena 

tertukarnya harakat merupakan kesalahan fatal dan harus dihindari, 

sebab akan mengubah arti secara jelas. Jika dilakukan secara 

sengaja, maka akan menyebabkan dosa. 

c. Makhraj huruf belum benar 

Pengucapan huruf  yang  belum benar terjadi karena ketidak 

tepatan tempat keluar huruf (makhraj) dan tertukarnya sifat-sifat 

huruf. 
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d. Kesalahan dalam panjang pendek bacaan 

Kesalahan yang sering terjadi ketika seseorang membaca 

Al-Qur‟an yang kedua adalah pada panjang pendek bacaan. Pada 

prinsipnya, bacaan Al-Qur‟an itu dibagi menjadi pendek, panjang 

satu alif atau dua harakat, dan panjang lebih dari dua alif. 

e. Waqaf tidak tepat 

Waqaf secara bahasa berarti berhenti. Sedangkan secara 

ilmu tajwid adalah proses berhentinya bacaan Al-Qur‟an seseorang 

saat membacanya, baik di tengah ayat, akhir ayat, atau akhir surat. 

f. Tidak berusaha melagukan bacaan Al-Qur‟an 

Membaca Al-Qur‟an dengan tajwid yang benar dan tanpa 

kesalahan, akan menjadikan bacaan enak didengar, tanpa 

meninggalkan kaidah tajwidnya. (Amri, 2014: 58-102) 

Menurut Qasim Ata (2012: 6-8) ada beberapa bentuk kesalahan 

dalam membaca Al-Qur‟an diantaranya: 

a. Kesalahan pada makharijul huruf, melakukan kesalahan dalam 

melafalkan huruf-huruf hijaiyah, seperti („ain “ع” dibaca hamzah 

 .atau sebaliknya, demikian juga huruf-huruf yang lain (”ء“

b. Kesalahan pada nada dengung (ghunnah) yang terdiri dari idzahar 

(halqi maupun syafawi), idhgam, ikhfa’ (haqiqi maupun syafawi), 

dan iqlab. Bentuk kesalahannya adalah tidak konsisten dalam 

mendengungkan atau yang idzahar dibaca dengung. 
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c. Memantulkan huruf selain huruf-huruf qalqalah, bentuk kesalahan 

yang satu ini boleh dibilang cukup fatal dan tergolong dalam al-

lahnul jali yang haram hukumnya bila disengaja dan terus-menerus 

dalam kesalahan yang sama. 

d. Kesalahan pada mad (bacaan panjang). Ukuran panjang mad tidak 

jauh beda dengan permasalahan dengung pada ilmu tajwid. 

Berdasarkan uraian di atas ada beberapa bentuk dari kesalahan 

membaca Al-Qur‟an yaitu tertukarnya huruf, tertukarnya harakat, 

makhraj huruf belum benar, kesalahan dalam panjang pendek bacaan, 

waqaf tidak tepat, dan tidak berusaha melagukan bacaan Al-Qur‟an. 

Mengetahui kesalahan dalam membaca Al-Qur‟an itu penting untuk 

perbaikan atau agar tidak melakukan kesalahan yang sama. 

 

B. Kecerdasan Spiritual 

1. Pengertian Kecerdasan Spiritual 

Menurut Crow dan Crow (Ramayulis, 2002: 96) mengemukakan 

bahwa kecerdasan berarti kapasitas umum dari seorang individu yang 

dapat dilihat pada kesanggupan pikirannya dalam mengatasi tuntutan 

kebutuhan-kebutuhan baik keadaan rohaniah secara umum yang dapat 

disesuaikan dengan problem-problem dan kondisi-kondisi yang baru 

didalam kehidupan. 

Menurut Mujib dan Mudzakir (2001: 317) kecerdasan (dalam 

bahasa Inggris disebut intelligence dan bahasa Arab disebut al-dzaaka 

menurut arti bahasa adalah pemahaman, kecepatan, dan kesempurnaan 
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sesuatu. Dalam arti, kemampuan (al-qudrab) dalam memahami sesuatu 

secara cepat dan sempurna. Begitu cepat penangkapannya itu sehingga 

Ibnu Sina, seorang psikolog falsafi menyebut kecerdasan sebagai 

kekuatan intuitif (al-bads). 

Dalam Perpustakaan Nasional RI (2012: 471) istilah spiritual 

secara kebahasaan berasal dari kata spirit yang artinya roh, jiwa, 

semangat atau keagamaan. Jadi spiritual secara kebahasaan bisa diartikan 

sebagai segala aspek yang berkenaan dengan jiwa, semangat dan 

keagamaan yang mempengaruhi kualitas hidup dan kehidupan seseorang. 

 Dapat dipahami bahwa kecerdasan spiritual lebih merupakan 

sebuah konsep yang berhubungan dengan bagaimana seseorang cerdas 

dalam mengelola dan mendayagunakan makna-makna, nilai-nilai dan 

kualitas-kualitas kehidupan spiritualnya. Kehidupan spiritual di sini 

meliputi hasrat untuk hidup bermakna the will to meaning yang 

memotivasi kehidupan manusia untuk senantiasa mencari makna hidup 

the meaning of life dan mendabakan hidup bermakna the meaningful life. 

(Mujib dan Mudzakir, 2001: 324-325) 

Adapun kecerdasan spiritual dalam pandangan ESQ adalah 

kemampuan untuk memberi makna spiritual terhadap pemikiran, perilaku 

dan kegiatan, serta mampu menyinergikan IQ, EQ dan SQ secara 

komperhensif. (Agustian, 2001: 13) 

Dari pengertian di atas maka peneliti dapat menyimpulkan 

bahwa kecerdasan spiritual adalah kemampuan memecahkan masalah 
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dan cara berfikir setiap manusia untuk dapat mengelola pemikiran, 

perilaku dan kegiatan yang lebih bermakna. 

2. Aspek-Aspek  Kecerdasan Spiritual 

Menurut Clinebell dalam bukunya Hawari (1999: 493-497) 

mengemukakan pada dasarnya setiap diri manusia memiliki sepuluh 

aspek kemampuan dasar kecerdasan spiritual, diantaranya: 

a. Kemampuan akan kepercayaan dasar (Basic Trust), kepercayaan 

dasar berguna untuk membangkitkan kesadaran bahwa hidup ini 

adalah ibadah. Karena hidup ini adalah ibadah, maka manusia tidak 

perlu risau manakala suatu saat mengalami kesusahan, kesedihan 

atau kehilangan sesuatu yang dicintai karena semua itu adalah 

cobaan keimanan, sementara kalau diberi kenikmatan hendaknya 

manusia mensyukuri “Basic Trust” kepada Tuhan Yang Maha 

Pengasih, Penyayang lagi Maha Pengampun amat penting hingga 

manusia tidak perlu merasa stress, depresi atau cemas. 

b. Kemampuan untuk mengerti akan makna hidup, tujuan hidup dalam 

membangun hubungan yang selaras, serasi, dan seimbang dengan 

Tuhannya dan dengan sesama manusia serta alam sekitarnya. 

c. Kemampuan untuk melakukan komitmen peribadatan dan 

hubungannya dalam kehidupan keseharian. Pengalaaman agama 

hendaknya seimbang antara praktek dan pengalam dalam kehidupan 

sehari-hari. 

Pengaruh Intensitas Membaca..., Wahyu Afirina, FAI UMP, 2015



19 
 

d. Kemampuan pengisian keimanan secara teratur mengadakan 

hubungan dengan Tuhan. Hal ini dimaksudkan agar kekuatan iman 

dan takwa senantiasa tidak melemah. 

e. Kemampuan akan bebas dari rasa bersalah dan berdosa. Rasa 

bersalah dan berdosa ini merupakan beban mental bagi seseorang 

dan tidak baik bagi kesehatan jiwa. 

f. Kemampuan akan penerimaan diri dan harga diri (self Acceptance 

and Self Sistem). Dua hal tersebut amat penting bagi kesehatan jiwa 

seseorang. Setiap diri ingin diterima dan dihargai oleh 

lingkungannya tidak ingin dilecehkan atau dipinggirkan. Sehingga 

dalam setiap pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang akan 

mendapat penghargaan dan pengakuan dari orang lain, yang akan 

membuat orang tersebut merasa bangga akan hasil kerjanya. 

g. Kebutuhan akan rasa aman. Bagi orang yang beriman akan 

memperoleh rasa aman (Security Feeling) sementara bagi orang 

yang tidak beriman akan mengalami kecemasan menghadapi masa 

depan (hari kemudian). 

h. Kemampuan untuk mencapainya derajat dan martabat yang semakin 

tinggi sebagai pribadi yang utuh. Bagi orang yang beriman akan 

senantiasa mendekatkan diri pada Tuhannya, sehingga diharapkan 

derajat dan martabatnya di mata sesama manusia akan lebih tinggi. 
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i. Kemampuan untuk memelihara interaksi dengan alam dan sesama 

manusia. Orang tidak dapat hidup seorang diri, melainkan saling 

ketergantungan dengan orang lain. 

j. Kemampuan untuk melakukan hidup bermasyarakat yang syarat 

dengan nilai-nilai religiusitas. Komunitas keagamaan merupakan 

salah satu kebutuhan dasar bagi kehidupan seseorang. 

Sedangkan dikutip dari Putra (2014: 31) dalam bukunya Sinetar 

(2001) menuliskan beberapa aspek dalam kecerdasan spiritual, yaitu: 

a. Kemampuan seni untuk memilih. Kemampuan untuk memilih dan 

menata hingga kebagian-bagian terkecil ekspresi hidupnya 

berdasarkan visi batin yang tetap dan kuat yang memungkinkan 

hidup mengorganisasikan bakat. 

b. Kemampuan seni untuk melindungi diri. Individu mempelajari 

keadaan dirinya, baik bakat maupun keterbatasannya untuk 

menciptakan dan menata pilihan terbaiknya. 

c. Kedewasaan yang diperlihatkan. Kedewasaan berarti kita tidak 

menyembunyikan kekuatan-kekuatan kita dan  ketakutan dan sebagai 

konsekuensinya memilih untuk menghindari kemampuan terbaik 

kita. 

d. Kemampuan untuk mengikuti cinta. Memilih antara harapan-harapan 

orang lain di mata kita penting atau kita cintai. 
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e. Disiplin-disiplin pengorbanan diri. Mau berkorban untuk orang lain, 

pemaaf tidak prasangka mudah untuk memberi kepada orang lain 

dan selalu ingin membuat orang lain bahagia. 

Berdasarkan dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan 

bahwa kecerdasan spiritual terdiri dari sepuluh aspek yaitu kemampuan 

dasar, makna hidup, komitmen peribadatan, keimanaan, bebas dari rasa 

bersalah dan berdosa, penerimaan diri dan harga diri, kebutuhkan akan 

rasa aman, pribadi yang utuh, interaksi dengan alam dan manusia, dan 

hidup bersosial. 

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kecerdasan Spiritual  

Ada banyak sekali faktor yang bisa mempengaruhi kecerdasan 

seseorang. Oleh karena itu, tidak mengherankan bila kecerdasan yang 

dimiliki setiap individu akan berbeda antara individu yang satu dengan 

yang lainnya. Berikut akan dijelaskan mengenai beberapa faktor yang 

bisa mempengaruhi kecerdasan menurut Shaleh (2009: 260-262)  yaitu: 

a. Pembawaan 

Pembawaan ditentukan oleh sifat-sifat dan ciri-ciri yang dibawa 

sejak lahir. 

b. Kematangan 

Tiap organ dalam tubuh manusia mengalami pertumbuhan dan 

perkembaangan. Tiap organ (fisik atau psikis) dapat dikatakan telah 

matang, jika ia telah mencapai kesanggupan menjalankan fungsinya 

masing-masing. 
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c. Pembentukan 

Pembentukan ialah segala keadaan di luar diri seseorang yang 

mempengaruhi kecerdasan. Dapat kita bedakan pembentukan 

sengaja (seperti yang dilakukan di sekolah-sekolah) dan 

pembentukan tidak sengaja (pengaruh alam sekitar). 

d. Minat dan pembawaan yang khas 

Minat mengarahkan perbuatan kepada suatu tujuan dan merupakan 

dorongan bagi perbuatan itu. Dalam diri manusia terdapat dorongan-

dorongan (motif-motif) yang mendorong manusia untuk berinteraksi 

dengan dunia luar. 

e. Kebebasan 

Kebebasan berarti bahwa manusia itu dapat memilih metode-metode 

yang tertentu dalam memecahkan masalah. 

Sedangkan menurut Saondi dan Suherman (2010: 118) faktor-

faktor yang mempengaruhi kecerdasan adalah: 

a. Pembawaan yaitu kapasitas atau batas kesanggupan. 

b. Kematangan yaitu telah mencapai kesanggupan menjalankan 

fungsinya, erat kaitannya dengan umur. 

c. Pembentukan yaitu dari luar. 

d. Minat. 

e. Kebebasan terutama dalam memecahkan masalah. 

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan tentang 

beberapa faktor yang mempengaruhi kecerdasan antara lain: pembawaan, 
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kematangan, pembentukan, minat, dan kebebasan dalam memecahkan 

masalah. Semua faktor tersebut bersangkut paut satu sama lain. Untuk 

menentukan cerdas atau tidaknya seseorang, kita tidak dapat hanya 

berpedoman kepada salah satu faktor karena keseluruhan faktor tersebut 

turut serta menentukan dalam perbuatan kecerdasan seseorang. 

4. Faktor-Faktor yang Menghambat Kecerdasan Spiritual 

Di dalam melakukan suatu keinginan, kemauan, serta tindakan 

tentu saja tidak semudah yang kita fikirkan. Hal tersebut tidak lepas dari 

adanya suatu hambatan dalam melakukannya. Begitu juga bila kita inigin 

memiliki kecerdasan spiritual. Berikut akan disebutkan faktor apa saja 

yang bisa menghambat kecerdasan spiritual. Faktor-faktor tersebut 

adalah: 

a. Prasangka negatif 

Orang yang hidup pada lingkungan yang negatif cenderung 

alam fikirannya selalu berprasangka negatif dan curiga kepada orang 

lain. Sebaliknya, orang yang memiliki suara hati merdeka, akan lebih 

mampu melindungi pikirannya. 

b. Pengaruh prinsip hidup 

Prinsip hidup yang dianut dan diyakini telah menciptakan 

berbagai tipe pemikiran dengan tujuannya masing-masing. Setiap 

orang terbentuk sesuai dengan prinsip yang dianutnya. Namun, 

prinsip yang tidak sesuai dengan suara hati akan berakhir dengan 

kegagalan, baik kegagalan lahiriah maupun kegagalan batiniah. 
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c. Pengaruh pengalaman 

Pengalaman kehidupan dan lingkungan akan sangat 

mempengaruhi cara berpikir seseorang, yang pada akhirnya 

berakibat pada terciptanya sosok manusia bentukan dari lingkungan 

sosialnya. 

d. Pengaruh kepentingan 

Seringkali suara hati kita turut andil memberi informasi 

penting dalam menentukan prioritas. Tapi sering kali pula suara hati 

tersebut diabaikan oleh nafsu sesaat atau kepentingan tertentu dalam 

mencapai keuntungan jangka pendek, yang justru seringkali 

mengakibatkan kerugian jangka panjang. 

e. Pengaruh sudut pandang 

Sudut pandang yang berbeda dalam menyelesaikan suatu 

permasalahan hidup akan berdampak pada hasil yang akan dicapai. 

Dalam kehidupan harus mampu menyelesaikan masalah dengan arif 

bijaksana, penuh dengan rasa tanggung jawab, dan mampu 

memaafkan kesalahan orang lain. 

f. Pengaruh pembanding 

Paradigma penilaian dalam pikiran kita begitu mudah 

berubah dalam hitungan detik saja. Kita bisa bayangkan, betapa 

lingkungan dengan cepatnya menciptakan dan mengubah pikiran kita 

setiap saat. 
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g. Pengaruh literatur 

Bahwasanya buku-buku dan ilmu pengetahuan dari barat 

yang acap kali dijadikan pegangan atau kiblat juga penuhanan ilmu 

sesungguhnya sudah tidak pada tempatnya lagi. Yang ada hanyalah : 

Sang Pencipta dan Pemilik Ilmu, yaitu Allah Tuhan semesta alam. 

(Agustian, 2001: 49) 

Dalam bukunya Kadarusman (2012: 107-120) menyebutkan ada 

beberapa faktor-faktor yang menghambat kecerdasan spiritual antara lain: 

a. Sindrom Hedonic Treadmill . Michael Eysenck melihat fenomena ini 

seperti keadaan ketika kita sedang berjalan di atas mesin treadmill, 

sejauh apapun kita melangkah, posisi kita tetap berada di situ-situ 

saja. Kita terus mengejar jumlah materi yang lebih banyak hanya 

untuk mendapatkan nilai kepuasan tanpa dibarengi dengan 

kemampuan untuk mengendalikan hawa nafsu. Dengan kata lain, 

kita ini makhluk yang tidak pernah puas dengan apa yang sudah kita 

dapatkan.  

b. Hati yang dibiarkan berkarat. Hati atau heart adalah tempat di mana 

kalbu kita bermukim. Menjaga hati tetap bersih memungkinkan kita 

untuk memiliki kalbu yang bersih juga, sehingga hasil perenungan 

kita akan dibimbing menuju kepada cinta dan mengendalikan nafsu. 

Oleh karena itu, menjaga hati agar jangan sampai kotor sangat 

penting artinya. 
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c. Memupuk tipu muslihat. Muslihat adalah produk dari akal yang 

buruk. Memelihara tipu muslihat di dalam diri kita hanya akan 

menyebabkan runtuhnya sendi-sendi kecerdasan yang kita miliki. 

d. Terjebak dalam persepsi. Persepsi sering menjadi penghalang dari 

kejernihan cara berpikir kita. Persepsi juga sering menyebabkan 

penilaian mental kita terhadap sesuatu menjadi tidak sesuai dengan 

kenyataan yang ada. 

Jadi dari uraian tersebut penulis simpulkan faktor yang 

menghambat kecerdasan spiritual  yaitu prasangka negatif, pengaruh 

prinsip hidup, pengaruh pengalaman, pengaruh kepentingan, pengaruh 

sudut pandang, pengaruh pembanding, pengaruh literatur, dan hati yang 

dibiarkan berkarat. 

5. Manfaat Kecerdasan Spiritual 

Banyak sekali manfaat yang diperoleh, bila kita mampu cerdas 

spiritual. Adapun manfaat dari kecerdasan spiritual diantaranya: 

a. Kecerdasan spiritual dapat menjadikan kita kreatif. Kita 

menghadirkan kecerdasan spiritual ketika ingin menjadi luwes, 

berwawasan luas, atau spontan secara kreatif. 

b. Kita menggunakan kecerdasan spiritual untuk berhadapan dengan 

masalah eksistensial, yaitu saat kita secara pribadi merasa terpuruk, 

terjebak oleh kebiasaan, kekhawatiran dan masalah masalalu kita 

akibat penyakit dan kesedihan. 
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c. Kecerdasan spiritual adalah pedoman saat kita berada di ujung. 

Ujung adalah suatu tempat bagi kita untuk menjadi sangat kreatif. 

Kecerdasa spiritual, pemahaman kita yang dalam dan intuitif akan 

makna dan nilai, merupakan petunjuk bagi kita saat berada diujung. 

Kecerdasan spiritual adalah hati nurani kita. 

d. Kecerdasan spiritual menjadikan kita lebih cerdas secara spiritual 

beragama. 

e. Kecerdasan spiritual memungkinkan kita untuk menyatukan hal-hal 

yang bersifat intrapersonal dan interpersonal, serta menjembatani 

kesenjangan antara diri dan orang lain. 

f. Kita menggunakan kecerdasan spiritual untuk mencapai 

perkembangan diri yang lebih utuh karena kita memiliki potensi 

untuk itu. 

g. Kecerdasan spiritual dapat membantu di dalam menghadapi masalah 

baik dan buruk, hidup dan mati, dan asal-usul sejati dari penderitaan 

dan keputusasaan manusia. (Zohar dan Marshal, 2000:12-13) 

Sedangkan menurut Agustian (2001: 14-15) manfaat dari 

kecerdasan spiritual untuk seseorang diantaranya: Menjadikan etos kerja 

yang tidak terbatas, menjadikan manusia peduli dengan sesama, menjadikan 

manusia tidak mudah terpengaruh oleh lingkungannya, dan menjadikan 

manusia mandapatkan kebahagiaan serta kedamaian dalam diri. 

Jadi dari berbagai manfaat kecerdasan spiritual tersebut, tentu 

saja akan menjadikan manusia menjadi insan kamil yang sesuai dengan 
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ajaran Agama Islam. Akhlakul karimah akan dimiliki oleh mereka yang 

mampu mengaplikasikan kecerdasan spiritual dalam kehidupannya. Baik 

dalam kehidupan pribadi, sosial, maupun dalam bermasyarakat. 

 

C. Penelitian Terdahulu 

Selama penulis melakukan penelitian peneliti melakukan 

penelusuran terhadap beberapa skripsi, penulis tidak mendapatkan karya yang 

sama persis dengan penelitian yang akan diteliti. Namun ada beberpa karya 

yang berkaitan dengan Intensitas Membaca Al-Qur‟an dan Kecerdasan 

Spiritual, sebagai berikut:  

Skripsi pertama oleh Deni Perdana Putra (2014) mahasiswa Fakultas 

Psikologi Universitas Muhamadiyah Purwokerto yang berjudul Hubungan 

antara Kecerdasan Spiritual dengan Etos Kerja pada Perawat di Rumah 

Sakit Islam (RSI) Purwokerto Kabupaten Banyumas. Hasil dari penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kecerdasan spiritual dengan 

etos kerja pada perawat di rumah Sakit Islam Purwokerto (RSI). Hipotesis 

yang diajukan dalam penelitian ini adalah ada hubungan antara kecerdasan 

spiritual dengan etos kerja pada perawat di rumah sakit Islam Purwokerto 

(RSI). 

Alat pengumpulan data yang digunakan berupa skala kecerdasan 

spiritual yang terdiri  dari 75 aitem dan skala etos kerja yang terdiri dari 60 

aitem. Pada penelitian ini menggunakan try out terpakai dengan populasi 

sebanyak 69 orang perawat di Rumah Sakit Islam Purwokerto. Hasil uji 

validitas dan reliabilitas dapat diketahui butir yang valid pada skala 
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kecerdasan spiritual bergerak dari 0,328 sampai dengan 0,486 dengan 

reliabilitas sebesar 0,904, sedangkan butir yang valid pada skala etos kerja 

bergerak dari 0,328 sampai dengan 0,436 dengan reliabilitas sebesar 0,881. 

Analisis data yang dilakukan dengan teknik statistik korelasi Product 

Moment, dengan bantuan program SPSS 16.0 for Windows. 

Dari hasil analisis data penelitian diperoleh nilai korelasi antara 

kecerasan spiritual dengan etos kerja sebesar 0,590 dengan taraf signifikansi 

sebesar 5% (p < 0,01). Hal ini menunjukan bahwa terdapat korelasi yang 

signifikan antara kecerdasan spiritual dengan etos kerja pada perawat dirumah 

sakit Islam (RSI) Purwokerto. Artinya, semakin tinggi kecerdasan spiritual 

maka semakin tinggi pula etos kerja yang dimiliki oleh perawat. Begitu pula 

sebaliknya, semakin rendah kecerdasan spiritual yang dimiliki perawat maka 

semakin rendah pula etos kerja yang dimiliki oleh perawat di rumah sakit 

Islam (RSI) Purwokerto. 

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan 

metode analisis data dengan rumus korelasi product moment, sedangkan 

perbedaannya yaitu variabel kecerdasan spiritualnya, pada penelitian 

terdahulu kecerdasan spiritual menjadi variabel bebas/variabel x sedangkan 

penelitian yang dilakukan peneliti kecerdasan spiritual menjadi variabel 

terikat/variabel y. 

Skripsi kedua oleh Intan Purwasih (2011) mahasiswa Jurusan 

Tarbiyah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga Yang Berjudul Pengaruh 

Intensitas Menghafal Al-Qur’an Terhadap Kecerdasan Spiritual Santri (Studi Kasus 
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Santri Di Pondok Pesantren Bustanu Usysyaqil Qur’an Dsn. Gading, Ds. Duren, 

Kec. Tengaran, Kab. Semarang).  

Penelitian ini merupakan upaya untuk mengetahui pengaruh 

intensitas menghafal Al-Qur‟an terhadap kecerdasan spiritual santri di 

Pondok Bustanu Usysyaqil Qur‟an Dsn. Gading, Ds. Duren, Kec. Tengaran, 

Kab. Semarang Tahun 2011 . Pertanyaan utama yang ingin dijawab oleh 

penelitian ini adalah: (1). Bagaimana intensitas menghafal Al-Qur‟an santri di 

Pondok Pesantren BUQ Dsn. Gading, Ds. Duren, Kecamatan Tengaran, 

Kabupaten Semarang Tahun 2011? (2). Bagaimana kecerdasan spiritual santri 

di Pondok Pesantren BUQ, Dsn. Gading, Ds. Duren, Kec. Tengaran, Kab. 

Semarang Tahun 2011 ? (3). Adakah pengaruh intensitas menghafal Al-

Qur‟an terhadap kecerdasan spiritual santri di Pondok Pesantren BUQ, Dsn. 

Gading, Ds. Duren, Kec. Tengaran, Kab. Semarang Tahun 2011?. Penelitian 

ini menggunakan metode angket, dokumetasi dan observasi. Subyek 

penelitian ini sebanyak 50 responden. Pengumpulan data menggunakan 

instrumen kuesioner untuk menjaring data x dan y. 

Data penelitian yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan 

teknik analisis statistik deskriptif. Pengujian hipotesis penelitian menunjukan 

ada pengaruh yang positif dan signifikan antara intensitas menghafal Al-

Qur‟an terhadap kecerdasan spiritual santri di Pondok Bustanu Usysyaqil 

Qur‟an Dsn. Gading, Ds. Duren, Kec. Tengaran, Kab. Semarang Tahun 2011. 

Hal ini dilihat dari angket intensitas menghafal Al-Qur‟an yang memperoleh 

nilai tinggi (A) sebanyak 50%, kategori sedang (B) sebanyak 46%, kategori 
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rendah (C) sebanyak 4%, hasil angket perilaku altruistik yang memperoleh 

kategori nilai tinggi (A) sebanyak 52%, kategori sedang (B) sebanyak 40%, 

kategori rendah (C) sebanyak 8%.  

Setelah data berhasil dikumpulkan, kemudian data tersebut 

dikonsultasikan dengan r table, dengan jumlah subyek penelitian 50 

responden dengan taraf signifikasi 5% diperoleh 0,361, pada taraf signifikasi 

1% diperoleh 0,279, dan hasil     diperoleh signifikasi 0,542, maka dapat 

berarti bahwa nilai      lebih besar daripada nilai r tabel yakni (0,361 

<0,542> 0,279). Jadi hipotesis yang mengatakan ada pengaruh intensitas 

menghafal Al-Qur‟an terhadap kecerdasan spiritual santri di Pondok 

pesantren Bustanu Usysyaqil Qur‟an Dsn. Gading, Ds. Duren, Kec. Tengaran, 

Kab. Semarang diterima. 

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan 

metode analisis data dengan rumus korelasi product moment, sedangkan 

perbedaannya adalah variabel bebasnya (variabel X). Pada penelitian 

terdahulu variabel bebasnya adalah intensitas menghafal al-qur‟an sedangkan 

penelitian yang dilakukan peneliti variabel bebasnya adalah intensitas 

membaca al-qur‟an. 
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