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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Seiring dengan perkembangan zaman, kehidupan umat manusia 

mengalami perubahan yang sangat pesat. Perubahan ini tidak hanya berdampak 

positif pada ranah kehidupan sosial, budaya, etika dan estetika, namun juga 

berdampak negatif pula dalam setiap kehidupan dengan beragam bentuk. Dari 

cara berpakaian, tutur kata bahkan tidak sedikit generasi muda yang melakukan 

pergaulan bebas dan mengkonsumsi narkoba. Hal ini menjadi tanggung jawab 

bersama, demi tercapainya derajat umat manusia yang mulia disisi Allah . 

Mewujudkan masyarakat yang Islami, banyak hal yang sangat dibutuhkan, 

antara lain adalah kemampuan membaca dan memahami Al Qur’an, karena Al 

Qur’an sendiri menganjurkan supaya manusia memperdalam berbagai bidang 

ilmu pengetahuan. Dengan membaca dan memahami ayat-ayat Al Qur’an maka 

seseorang akan dapat memahami kehidupan dunia dan akhirat. 

Setiap muslim yang mempercayai Al Qur’an mempunyai kewajiban dan 

tanggung jawab terhadap kitab sucinya yaitu Al Qur’an. Kewajiban dan tanggung 

jawab itu ialah mempelajarinya dan mengajarkannya. Belajar dan mengajarkan Al 

Qur’an adalah kewajiban yang suci lagi mulia. Rasulullah Saw telah bersabda 

sebagaimana diriwayatkan Bukhari, yang artinya “sebaik-baik kamu ialah orang 

yang mempelajari Al Qur’an dan mengajarkannya”. 
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Telah kita ketahui bersama bahwa membaca Al Qur’an merupakan 

perbuatan yang sangat terpuji  dan mulia. Di dalam Al Qur’an juga dijelaskan 

mengenai keagungan orang-orang yang mempelajari, membaca serta menghafal 

Al Qur’an mendapatkan pahala ibadah serta dinaikkan derajatnya didunia dan 

akhirat. 

Al Qur’an mempunyai kandungan yang berisi pokok-pokok ajaran agama. 

Al Qur’an merupakan dasar dan sumber utama dari agama islam. Seseorang tidak 

akan tersesat apabila dalam kehidupannya senantiasa bersandar kepada Al 

Qur’an, karena Al Qur’an senantiasa menjadi petunjuk bagi umatnya. (Quthb, 

2004 : 8). Untuk mewujudkan seseorang dapat membaca dan memahami Al 

Qur’an, orang tua lah sebagai penanggung jawab yang pertama dan utama. Sebab 

orang tua akan selalu berharap agar anak-anaknya kemudian hari menjadi anak 

yang soleh/ solehah yang selalu cinta kepada Al Qur’an. 

Menjadikan anak mampu dan pandai membaca serta memahami Al 

Qur’an, bahkan dapat mengamalkannya perlu ditangani serius dan secara 

kontinyu (zainuddin, 2001 : 24). Namun kadang-kadang orang tua kurang 

mempunyai kemampuan untuk mengajar, karena berbagai keterbatasan. 

Keterbatasan itu antara lain keterbatasan waktu karena sibuk dalam pekerjaan, 

keterbatasan kemampuan dan ketrampilan membaca Al Qur’an dan lain 

sebagainya. 

Semakin sering kita membaca Al Qur’an, maka hati akan menjadi tentram 

dan damai sehingga bisa mengontrol emosional kita dengan lebih baik. Rasa 
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tentram serta damai tesebut menandakan bahwa Al Qur’an mempunyai fungsi 

sebagai penawar hati atau obat dalam diri kita ketika kita dihadapkan oleh 

persoalan hidup yang sedang kita alami. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT 

dalam surat Al Israa’ : 82 

             

 

Artinya : Dan Kami turunkan dari Al Quran suatu yang menjadi penawar dan 

rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al Quran itu tidaklah menambah 

kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. 
 

Berdasarkan ayat di atas bisa dipahami bahwa Al Qur’an diturunkan 

kedunia untuk menjadi pedoman hidup manusia dalam menjalankan kehidupan. 

Kehidupan manusia sendiri tidak luput dari segala permasalah yang membuat 

emosional seseorang menjadi sulit dikendalikan. Disinilah Al Qur’an berperan 

sebagai penawar hati manusia untuk mendinginkan hati dan pikiran dikala 

mengalami suatu situasi yang membuat emosi seseorang berubah-ubah. 

Telah kita ketahui bahwa untuk menyelesaikan persoalan hidup sendiri, 

kita memerlukan pikiran yang jernih dan hati yang tenang. Hal tersebut kita 

lakukan guna mencapai hasil yang baik. Telah kita ketahui bersama, bahwa untuk 

mengatur emosional seseorang dibutuhkan sebuah kecerdasan. Kecerdasan yang 

kita maksud, yaitu berupa kecerdasan emosional. 

Seiring zaman yang makin modern ini, relita di masyarakat banyak remaja 

yang lebih mementingkan membaca sms dan membuka media sosial melalui 
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gadget masing-masing. Meraka lebih memilih meluangkan waktu untuk bermain 

gadget untuk hal yang tidak terlalu dibutuhkan, tetapi mereka malas untuk 

membaca dan memahami isi dari kitab suci Al Qur’an yang jelas sekali 

kebenarannya. Sehingga banyak sekali kejahatan yang terjadi karena 

ketidakmampuan mereka dalam mengontrol dan mengatur emosinya. 

Saat ini masih banyak di masyarakat terutama siswa yang belum bisa atau 

mampu untuk membaca Al Qur’an. Para siswa tersebut juga kurang mampu untuk 

mengontrol emosinya. Setelah melakukan observasi awal di SMP 

Muhammadaiyah Lebaksiu, ternyata intensitas membaca Al Qur’an di sekolah 

tersebut masih kurang, karena dalam satu bulan hanya dilakukan satu kali, yaitu 

pada hari jum’at minggu ke tiga. Sehingga intensitas membaca Al Qur’an di SMP 

Muhammadiyah Lebaksiu perlu ditingkatkan supaya siswa dapat lebih memahami 

isi dari kitab suci Al Qur’an. 

Masalah yang juga ada pada sekolah ini yaitu tentang emosi siswa yang 

masih labil belum bisa mengontrol emosi dengan baik, maka dari itu peneiti 

bermaksud untuk mengadakan penelitian tentang Pengaruh Intensitas Membaca 

Al Qur’an Terhadap Kecerdasan Emosional Siswa Kelas VIII Di SMP 

Muhammadiyah Lebaksiu Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal tahun ajaran 

2015/ 2016.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, dapat dirumuskan 

masalah yaitu : 
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Adakah Pengaruh Intensitas Mempelajari Al Qur’an Terhadap Kecerdasan 

Emosional Siswa Kelas VIII SMP Muhammadiyah Lebaksiu semester genap 

tahun pelajaran 2015/ 2016 ? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan pokok dari penelitian ini pada hakekatnya adalah jawaban dari 

rumusan permasalahan di atas yaitu : 

Untuk mengetahui ada tidaknya Pengaruh Intensitas Mempelajari Al Qur’an 

Terhadap Kecerdasan Emosional Siswa Kelas VIII SMP Muhammadiyah 

Lebaksiu semester genap tahun pelajaran 2015/ 2016. 

D. Manfaat penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Secara teoritis 

Manfaat penelitian ini adalah dapat memberikan sumbangsih pengetahuan 

sebagai khazanah keilmuan yang berorientasi pendidikan terutama dalam 

ruang lingkup akademik ilmiah. 

2. Secara praktis 

a. Bagi para pembaca yang mempunyai respon terhadap masalah pendidikan, 

maka karya ini sangatlah berguna sebagai tambahan wawasan keilmuan, 

disamping juga sebagai pondasi dalam tercapainya derajat umat manusia 

yang mulia disisi Allah. 

b. Bagi siswa, memberikan semangat kepada siswa untuk berlomba-lomba 

dalam berbuat kebaikan, yaitu membaca dan mempelajari Al Qur’an 
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sehingga bisa menjaga emosinya dalam bergaul dikeluarga, sekolah 

maupun dimasyarakat. 

c. Bagi guru, dapat dijadikan sebagai acuan untuk meningkatkan motivasi 

kepada siswa agar selalu terjaga emosinya dalam dalam situasi dan 

kondisi apapun.. 

d. Bagi sekolah, sebagai masukan untuk mendorong aktifitas siswa dalam 

lingkungan sekolah pada khususnya agar bisa menjadi siswa yang 

berakhlakul karimah. 

3. Merespon kecenderungan umat Islam yang mulai semakin jauh meninggalkan 

membaca dan mempelajarai Al Qur’an agar mereka dapat secara rutin 

membaca Al Qur’an 
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