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 BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Intensitas Mempelajari Al Qur’an 

1. Intensitas Mempelajari Al Qur’an 

a. Intensitas 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Intensitas adalah 

keadaan tingkatan atau ukuran intensya. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

2008 : 542) 

Intensitas adalah kuatnya tingkah laku atau pengalaman, atau 

sikap yang dipertahankan. (Ashari, 1996 : 297) 

Sedangkan James Draver (1971: 23) mengidentifikasikan intensity 

is the quantitave aspect of sensation. Intensitas adalah aspek kuantitatif 

dari sebuah perasaan. 

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa 

intensitas adalah tingkatan atau ukuran yang menunjukkan keadaan 

seperti kuat, penuh semangat perasaannya dan sangat emosional yang 

dimiliki oleh seseorang yang diwujudkan dalam bentuk sikap maupun 

perbuatan. 

b. Mempelajari  

Mempelajari berasal dari kata ajar yang artinya petunjuk yang 

diberikan kepada orang untuk diketahui. Mempelajari adalah belajar 
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sesuatau dengan sungguh-sungguh. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

2008 : 602) 

Menurut Santrock dan Yussen, belajar adalah suatu proses 

perubahan tingkah laku sebagai hasil interaksi individu dengan 

lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. (Sugihartono, 

2007 : 74) 

Reber mendefinisikan dalam dua pengertian, pertama, belajar 

sebagai proses memperoleh pengetahuan, dan kedua, belajar sebagai 

kemampuan bereaksi yang relative langgeng sebagai hasil latihan yang 

diperkuat. (Sugihartono, 2007 : 74) 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

mempelajari adalah suatu proses belajar dengan sungguh-sungguh untuk 

memperoleh pengetahuan dan merubah tingkah laku dalam memenuhi 

kebutuhan hidupnya. 

c. Al Qur’an 

Kata Al Qur’an sama halnya dengan kata Qira’ah, yaitu masdar 

dari kata Qara’a, Qiraatan, dan Qur’anan artinya bacaan. (Assabuuny, 

1999 : 25) 

Al Qur’an secara etimologi adalah bacaan, berasal dari Qara’a. 

kata Al Qur’an berbentuk masdar dengan Ism Marfu’ yaitu Maqru yang 

artinya dibaca. Sedangkan secara terminologi Al Qur’an  adalah kalam 

Allah SWT yang merupakan mukjizat yang diturunkan (diwahyukan) 
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kepada Nabi Muhammad Saw dan ditulis di mushaf dan diriwayatkan 

dengan muttawatir serta membacanya adalah ibadah. (Munjahid, 2008 : 

25) 

Menurut Muhammad Abd. Azim Az Zarqani, Al-Qur’an adalah 

kitab yang menjadi mukjizat yang di turunkan kepada Nabi Muhammad 

Saw secara tertulis dalam mushaf dan disampaikan secara mutawatir yang 

membacanya merupakan ibadah. (Asnawi, 2004 : 2) 

Menurut Syeikh Muhammad Khudari Beik,  Al-Qur’an adalah 

firman Alloh yang berbahasa arab di turunkan kepada Nabi Muhammad 

Saw untuk dipahami isinya dan diingat selalu, di sampaikan kepada kita 

secara mutawatir, ditulis dalam mushaf dimulai dari surat Al Fatihah dan 

diakhiri surat An Nas. (Asnawi, 2004 : 2) 

Menurut Syeikh Muhammad Abduh, Al-Qur’an adalah bacaan 

yang telah tertulis dalam mushaf yang terjaga dalam hafalan-hafalan umat 

islam. (Asnawi, 2004 : 3) 

berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan 

bahwa Al-Qur’an adalah kalam Alloh yang berbahasa Arab yang menjadi 

mukjizat yang di turunkan kepada Nabi Muhammad Saw yang tertulis 

dalam mushaf disampaikan secara mutawatir dan membacanya 

merupakan ibadah, yang diawali dengan surat Al Fatihah dan diakhiri 

surat An Nas. 
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Al Qur’an adalah sumber hukum sekaligus bacaan yang 

diturunkan secara mutawatir, artinya keaslian Al Qur’an tetap terjaga 

dari generasi ke generasi. Setiap muslim hukumya wajib untuk belajar 

Al Qur’an karena Allah telah menurunkan wahyu yang pertama untuk 

belajar membaca Al Qur’an. 

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

Intensitas mempelajari AlQur’an adalah tingkat keseringan dalam 

membaca dan memahami Al Qur’an. 

 Intensitas mempelajari Al Qur’an dapat diketahui dari beberapa 

aspek, antara lain : 

1) Frekuensi atau tingkat keseringan dalam membaca 

Frekuensi atau tingkat keseringan membaca Al Qur’an 

merupakan suatu bentuk upaya untuk meningkatkan kemampuan 

membaca Al Qur’an itu sendiri, sebagaimana dalam QS Al Fathir : 

29 

            

         

Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan 

mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami 

anuge- rahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-

terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan 

merugi, 
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Kemampuan membaca Al Qur’an akan semakin baik jika seseorang 

membaca berulang-ulang dan memahaminya, tentunya dengan 

bimbingan orang yang memiliki ilmu tentang cara membaca dan 

memahami Al Qur’an (Ash Shabuuniy, 2009 : 22). Melalui 

bimbingan dan rutinitas membaca Al Qur’an itulah seseorang akan 

memperoleh kemampuan membaca Al Qur’an dengan baik, benar 

dan lancar. 

2) Menghayati kandungan Al Qur’an, termasuk di dalamnya mengkaji 

atau memahami terjemah Al Qur’an 

Firman Alloh QS Al A’raf : 204 

       



 

dan apabila dibacakan Al Quran, Maka dengarkanlah baik-baik, dan 

perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat[591]. 

 

Arti ayat di atas bahwa ketika dibacakan Al Qur’an kita 

diwajibkan mendengar dan memperhatikan sambil berdiam diri, 

seraya menyimak dan merenungkannya. Memahami kandungan  Al 

Qur’an, mengkajinya dengan orang yang memiliki ilmu tentang hal 

tersebut sangat dianjurkan, sehingga tidak sekedar membaca saja, 
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tetapi mengetahui makna yang ada dalam ayat yang dibaca tersebut 

(Maududi, 2009 : 64) 

3) Mengaji di Masjid/ Musholla 

Kebiasaan mengaji di Masjid/ Musholla merupakan langkah 

untuk meningkatkan kemampuan membaca Al Qur’an. Melalui 

rutinitas kegiatan mengaji baik membaca atau menyimak. mengaji di 

Masjid/ Musolla memberikan warna tersendiri dalam mempelajari 

Al Qur’an, dengan belajar mengaji di Masjid/ Musholla bersama 

teman-teman kepada Ustadz/ Ustadzah akan memberikan motivasi 

tersendiri bagi anak-anak, karena terpacu oleh anak-anak lainyang 

belajar bersama (Maududi, 2009 : 67) 

Dukungan orang tua terhadap kemampuan membaca Al 

Qur’an juga merupakan faktor penting untuk meningkatkan 

kemampuan membacanya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan 

memberikan pengawasan dan bimbingan saat anak belajar membaca 

Al Qur’an di rumah. Melalui pengawasan dan pemberian bimbingan 

itulah anak akan merasa diperhatikan oleh orang tuanya. 

4) Mengamalkan ajaran Al Qur’an 

Ajaran yang terkandung dalam Al Qur’an merupakan 

petunjuk bagi manusia dalam mengarungi kehidupan. Apabila 

seseorang mampu memahami dan mengamalkan isi dari kandungan 
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Al Qur’an maka akan selamat di dunia dan akhirat  (Ash Shabuuniy, 

2009 : 26) 

Firman Alloh QS Yunus : 57 

                 

      

57. Hai manusia, Sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran 

dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) 

dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang 

beriman. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa intensitas 

mempelajari Al Qur’an adalah tingkat keseringan dalam membaca, 

memahami dan mengamalkan isi dari Al Qur’an. 

d. Fungsi dan Peranan Al-Qur’an 

Al-Qur’an diturunkan oleh Allah SWT kepada manusia memiliki 

fungsi dan peranan, diantaranya : 

1) Al-Qur’an sebagai pedoman hidup manusia 

Dengan berpedoman kepada Al-Qur’an, maka manusia tidak 

akan tersesat selamanya. Orang yang akan selamat di sunia dan 

akhirat, harus senantiasa berpedoman kepada Al-Qur’an dan tidak 

menyimpang darinya. Karena Al-Qur’an adalah petunjuk bagi orang-

orang yang bertaqwa, sesuai dengan QS. Al Baqarah (2) ayat 2 : 
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Artinya : Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk 

bagi mereka yang bertaqwa. 

 

2) Al-Qur’an sebagai peringatan 

Allah menurunkan Al-Qur’an untuk member peringatan 

kepada manusia agar manusia senantiasa berada pada jalan yang 

lurus. Sesuai dengan QS. Al Anbiya’ ayat 50 : 

        

Artinya : Dan Al Quran ini adalah suatu kitab (peringatan) yang 

mempunyai berkah yang telah Kami turunkan. Maka Mengapakah 

kamu mengingkarinya? 

 

3) Al-Qur’an sebagai mukjizat 

Al-Qur’an adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad Saw 

yang berlaku untuk seluruh umat manusia. Dari zaman Nabi 

Muhammad Saw sampai nanti hari kiamat, kitab suci umat islam tetap 

sama yaitu Al-Qur’an. Hali ini dijelaskan dalam QS. Annisa (4) ayat 

174 : 
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Artinya : Hai manusia, Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti 

kebenaran dari Tuhanmu. (Muhammad dengan mukjizatnya) dan 

telah Kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang (Al 

Quran). 
 

Al-Qur’an merupakan penyempurna dari kitab-kitab Allah 

yang terdahulu, yaitu Zabur, Taurat, Injil. Jadi Al-Qur’an merupakan 

kitab yang paling lengkap dan paling sempurna. Hal ini di jelaskan 

dalam QS. Al Maidah ayat 48 : 

               

    

Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa 

kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, Yaitu Kitab-Kitab 

(yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap Kitab-Kitab 

yang lain. 

 

e. Dasar Membaca Al-Qur’an 

Dasar utama umat Islam untuk membaca Al-Qur’an ada di dalam 

Al-Qur’an dan Hadits Rasulullah.  Di dalam Al-Qur’an bayak ayat yang 

memerintahkan umat Islam untuk membacanya.  

Alloh menurunkan kitab-Nya yang abadi agar ia dibaca lisan, di 

dengarkan telinga di pikirkan akal agar hati tenang karenanya. Berangkat 

dari sinilah datang berbagai ayat Al-Qur’an dan hadits-hadits Rasul yang 

memerintahkan membaca dan mengamalkannya telah di siapkan pahala 

yang melimpah.(Al-Qardhawi, 2000 : 161) 
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Firman Alloh dalam QS. Al ‘Alaq : 1-5 

        

       

  

Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, Dia telah 

menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah 

yang Maha pemurah, yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam, 

Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. 

 

QS. Al Fatir : 29-30 

          

           

       

Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan 

mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami 

anuge- rahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, 

mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. 

30. agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan 

menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha 

Pengampun lagi Maha Mensyukuri[1259]. 

 

QS. Al Qiyamah ayat 17-18 : 
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Artinya : Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya (di 

dadamu) dan (membuatmu pandai) membacanya, apabila Kami telah 

selesai membacakannya Maka ikutilah bacaannya itu. 

 

f. Keutamaan Membaca Al Qur’an 

Banyak sekali keutamaan-keutamaan membaca Al Qur’an, 

melihat begitu agungnya kitab suci ini. Diantara keutamaan membaca Al 

Qur’an adalah sebagai berikut (Riyadhus Sholihin, 1999 : 115-119) : 

1) Sbagai pemberi syafa’at di hari kiamat. 

2) Allah SWT akan menaikan derajat orang yang membaca Al Qur’an. 

3) Akan memperoleh kebaikan dan akan dilipat gandakan kebaikan itu. 

4) Sebagai pengisi hati yang kosong bagi yang membaca. 

5) Orang yang membaca Al Qur’an akan berkumpul bersama malaikat. 

6) Sebagai amal ibadah. 

Membaca Al Qur’an adalah suatu amal ibadah yang paling mulia 

disisi Allah SWT, karena membaca Al Qur’an bayak memiliki faedah dan 

keutamaan-keutamaan. Setiap mukmin yakin bahwa membaca Al Qur’an 

saja sudah termasuk amal ibadah yang mulia dan akan mendapatkan 

pahala, sebab yang dibaca itu adalah sebaik-baik bacaan bagi orang 

mukmin. 

g. Adab dan Tata Cara Membaca Al Qur’an 

Teungku Habsy Ash Shiddieqy dalam bukunya “Pedoman 

Dzikir dan Do’a” mengemukakan beberapa adab batiniyah dalam 

membaca Al Qur’an, antara lain (Ash Shiddieqy, 2005 : 138-144) : 
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1) Adab lahiriyah 

a) Dengan berwudhu, walaupun tidak dimakruhkan membacanya 

bagi orang yang berhadas. 

b) Di tempat bersih dan mulia, terutama di dalam masjid. 

c) Memakai pakaian yang suci dari hadas maupun najis, sopan dan 

tenang. 

d) Membersihkan mulut terlebih dahulu dan menyikat gigi. 

e) Membaca dengan suara yang agak keras. 

f) Membaca dengan tartil dan tidak terlalu cepat. 

g) Menghindarkan diri dari memutuskan bacaan karena berbicara 

dengan orang lain. 

h) Memulai dari awal surat, berhenti di akhir surat. 

i) Membaca Ta’awaudz sebelum membaca ayat-ayat Al Qur’an 

j) Membaca Basmallah di awal tiap-tiap surat. 

k) Mengerjakan sujud tilawah pada tiap-tiap akhir bacaan ayat 

Assajdah. 

2) Adab Batiniyah 

a) Membaca dengan tadabur yaitu memperhatikan sungguh-

sungguh serta dapat mengambil pelajaran dan nasihat dari 

padanya. 

b) Membaca dengan khusyu’ dan kudlu’ dimana dapat 

melapangkan dada dan menjadikan hati lebih tenang. 
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c) Membaca dengan ikhlas semata-mata karena Allah SWT, yaitu 

membulatkan pikiran dan hati bahwa kita sedang bermunajat 

kepada Allah SWT dengan membaca kitab-Nya yang suci. 

d) Membaguskan suara bacaan agar dapat menggetarkan hati dan 

jiwa. 

B. Kecerdasan Emosional 

1. Pengertian Kecerdasan Emosianal 

Keceerdasan adalah perihal cerdas, kesempurnaan akal budi 

manusia. kata kecerdasan ini diambil dari akar kata cerdas. Menurut Kamus 

Besar Bahasa Indonesia, cerdas berarti sempurna perkembangan akal budi 

seseorang manusia untuk berfikir, mengerti, tajam pikiran dan sempurna 

pertumbuhan tubuhnya. (Kamus Besar Bahasa Indonesia , 2007 : 596) 

Menurut Aisah Indiati sebenarnya terdapat banyak ragam emosi, 

antara lain ; sedih, takut, kecewa, dan sebagainya yang semuanya 

berkonotasi negative. Emosi lain seperti senang, puas, gembira, dan lain-

lain, semuanya berkonotasi positif. (Prawira, 2006 : 55) 

Istilah cerdas muncul secara luas pada pertengahan tahun 1990-an. 

Sebelumnya Gardner  mengemukakan delapan kecerdasan pada manusia 

(kecerdasan majemuk). (Goleman , 2009 : 51-53).  

Menurut Goleman menyatakan bahwa kecerdasan majemuk yang 

dikemukakan oleh Gardner adalah manifestasi dari penolakan akan 

pandangan intelektual quotient (IQ). (Goleman , 2009 : 50) 
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Salovey menempatkan kecerdasan pribadi dari Gardner sebagai 

definisi dasar dari kecerdasan emosional. Kecerdasan yang di maksud adalah 

kecerdasan antar pribadi dan kecerdasan intrapribadi. Kecerdasan emosi 

dapat menempatkan emosi individu pada porsi yang tepat, memilah 

kepuasan dan mengatur suasana hati. Koordonasi suasana hati adalah inti 

dari hubungan sosial yang baik. (Goleman, 2009 : 57) 

Goleman menyatakan bahwa kecerdasan emosi merupakan 

kemampuan emosi yang meliputi kemampuan untuk mengendalikan diri, 

memilikidaya tahan ketika menghadapi suatu masalah, mampu 

mengendalikan impulsm memotivasi diri, mampu mengatur suasan hati, 

kemampuan berempati dan membina hubungan dengan orang lain. 

(Goleman, 2009 : 57) 

Apabila seseorang pandai menyesuaikan diri dengan suasana hati 

individu yang lain atau dapat berempati, orang tersebut akan memiliki 

tingkat emosionalitas yang baik dan akan lebih mudah menyesuaikan diri 

dalam pergaulan sosial serta lingkungannya. 

Mayer dan Salovey mendefinisikan bahwa kecerdasan emosi sebagai 

suatu kecerdasan sosial berkaitan dengan kemampuan individu dalam 

memantau baik emosi dirinya maupun emosi orang lain, dan juga 

kemampuannya dalam membedakan emosi dirinya dengan emosi orng lain, 

dimana kemampuan ini digunakan untuk mengarahkan pola piker 

danperilakunya. (Mubayidh, 2006 : 15) 

Pengaruh Intensitas Mempelajari..., Nur Bahrizal, Fakultas Agama Islam UMP, 2016



21 
 

Robert dan Cooper mengungkapkan bahwa kecerdasan emosi adalah  

kemampuan merasakan, memahami dan secara efektif menerapkan daya dan 

kepekaan emosi sebagai sumber energy, emosi, koneksi dan pengaruh yang 

manusiawi. (Agustian, 2001 : 44) 

Individu yang mampu memahami emosi individu lain, dapat 

bersikap dan mengambil keputusan dengan tepat tanpa menimbulkan 

dampak yang merugikan kedua belah pihak. Emosi yang dikelola dengan 

baik dapat dimanfaatkan untuk mendukung keberhasilan dalam berbagai 

bidang karena pada waktu emosi muncul, individu memiliki energy lebih 

dan mampu mempengaruhi individu lain. 

Menurut Shapiro mendefinisikan kecerdasan emosional sebagai 

himpunan suatu fungsi jiwa yang melibatkan kemampuan memantau 

intensitas perasaan atau emosi, baik pada diri sendiri maupun orang lain. 

(Shapiro, 2001 : 5) Individu memiliki kecerdasan emosional tinggi 

mempunyai keyakinan tentang dirinya sendiri, penuh antusias, pandai 

memilah semuanya dan menggunakan informasi sehingga dapat 

membimbing pikiran dan tindakan. 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa 

yang dimaksud kecerdasan emosional adalah kemampuan merasakan dan 

memahami secara lebih efektif terhadap daya kepekaan emosi yang 

mencakup kemampuan memotivasi diri sendiri atau orang lain, pengendalian 

diri, mampu memahami perasaan orang lain dengan efektif dan mampu 
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mengelola emosi yang dapat digunakan untuk membimbing pikiran untuk 

mengambil keputusan yang terbaik. 

2. Aspek-Aspek Kecerdasan Emosional 

Sampai sekarang belum ada alat ukur yang dapat digunakan untuk 

mengukur kecerdasan emosi seseorang. Walaupun demikian, ada beberapa 

cirri-ciri yang mengindikasi seseorang memiliki kecerdan emosional. 

Goleman menyatakan bahwa secara umum cirri-ciri seseorang memiliki 

kecerdasan emosi adalah mampu memotivasi diri sendiri, bertahan 

menghadapi frustasi, mengendalikan dorongan hati dan tidak melebih-

lebihkan kesenangan, mengatur suasana hati dan menjaga agar beban stress 

tidak melumpuhkan kemampuan berfikir serta berempati dan berdoa. 

(Goleman, 2009 : 45)  

Lebih lanjut Goleman merinci lagi aspek-aspek kecerdasan emosi 

secara khusus, sebagai berikut : (Goleman, 2009: 58) 

a) Mengenali emosi diri, yaitu kemampuan individu yang berfungsi untuk 

memantau perasaan diridari waktu ke waktu, mencermati perasaan yang 

muncul. Ketidakmampuan untuk mencermati perasaan yang 

sesungguhnya menandakan bahwa orang berada dalam kekuasaan 

emosi. Kemampuan mengenali diri sendiri meliputi kesadaran diri. 

b) Mengelola emosi, yaitu kemampuan untuk menghibur diri sendiri, 

melepas kecemasan, kemurungan atau ketersinggungan dan akibat-

akibat yang timbul karena kegagalan ketrampilan emosi dasar. Orang 
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yang buruk kemampuan dalam ketrampilan ini akan terus menerus 

bernaung melawan perasaan murung, sementara mereka yang pintar 

akan dapat bangkit kembali jauh lebih cepat. Kemampuan mengelola 

emosi meliputi kemampuan penguasaan diri dan kemampuan 

menenangkan kembali. 

c) Memotivasi diri sendiri, yaitu kemampuan untuk mengatur emosi 

merupakan alat untuk mencapai tujuan dan sangat penting untuk 

memotivasi dan menguasai diri. Orang yang memiliki ketrampilan ini 

cenderung jauh lebih produktif dan efektif dalam upaya apapun yang 

dikerjakannya. Kemampuan ini didasari oleh 

kemampuanmengendalikan emosi, yaitu menahan diri terhadap 

kepuasan dan mengendalikan dorongan hati. Kemampuan ini meliputi : 

pengendalian dorongan hati, kekuatan berfikir positif dan optimis. 

d) Mengenali emosi orang lain, kemampuan ini disebut empati, yaitu 

kemampuan yang bergantung pada kesadaran diri emosional, 

kemampuan ini merupakan ketrampilan dasar dalam bersosial. Orang 

empatik lebih mampu menangkap sinyal-sinyal sosial tersembunyi yang 

mengisyaratkan apa yang dibutuhkan orang atau dikehendaki orang lain. 

e) Membina hubungan. Seni membina hubungan sosial merupakan 

ketrampilan mengelola emosi orang lain, meliputi ketrampilan sosial 

yang menunjang popularitas, kepemimpinan dan keberhasilan hubungan 

antar pribadi. 
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Sedikit berbeda dengan pendapat Goleman, menurut Tridhonanto 

aspek kecerdasan emosi adalah : 

a) Kecakapan pribadi, yakni kemampuan mengelola diri sendiri. 

b) Kecakapan sosial, yakni kemampuan menangani suatu hubungan. 

c) Ketrampilan sosial, yakni kemampuan mengunggah tanggapan yang 

dikehendaki orang lain. 

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Emosi 

Kecerdasan emosi tidak ditemukan sejak lahir tetapi dapat 

dilakukan melalui proses pembelajaran. Ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi kecerdasan emosi individu menurut Goleman (2009 : 267-

282), yaitu : 

a) Lingkungan keluarga. Kehidupan keluarga merupakan sekolah pertama 

dalam memepelajari emosi. Peran serta orang tua sangat dibutuhkan 

karena orang tua adalah subyek pertama yang perilakunya diidentifikasi, 

diinternalisasi yang pada akhirnya akan menjadi bagian dari kepribadian 

anak. Kecerdasan emosi ini dapat diajarkan pada saat anak masih bayi 

dengan contoh-contoh ekspresi. Kehidupan emosi yang dipupuk dalam 

keluarga sangat berguna bagi anak kelak di kemudian hari, sebagai 

contoh : melatih kebiasaan hidup disiplin dan bertanggung jawab, 

kemampuan berempati, kepedulian, dan sebagainya. Hal ini akan 

menjadikan anak menjadi lebih mudah untuk menangani dan 

menenangkan diri dalam menghadapi permasalahan, sehingga anak-anak 
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dapat berkosentrasi dengan baik dan tidak memiliki banyak masalah 

tingkah laku seperti tingkah laku kasar dan negative. 

b) Lingkungan non keluarga. Dalam hal ini adalah lingkungan masyarakat 

dan lingkungan penduduk. Kecerdasan emosi ini berkembang sejalan 

dengan perkembangan fisik dan mental anak. Pembelajaran ini biasanya 

ditunjukan dalam aktivitas bermain anak, seperti bermain peran. 

Pengembangan kecerdasan emosi dapat ditingkatkan melalui berbagai 

macam bentuk pelatihan, diantaranya adalah pelatihan asertivitas, empty 

dan masih banyak lagi bentuk pelatihan lainnya. 

Menurut Le Dove bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi 

kecerdasan emosi, antara lain : (Goleman, 1997 : 20-32) 

a) Fisik. Secara fisik bagian yang paling menentukan atau paling 

berpengaruh terhadap kecerdasan emosi seseorang adalah anatomi 

bagian saraf emosinya. Bagian otak digunakan untuk berfikir yaitu 

konteks (kadang-kadang diebut juga neo konteks). Sebagai bagian yang 

berada dibagian otak yang mengurusi emosi yaitu system limbic, tetapi 

sesungguhnya antara kedua bagian inilah yang menentukan kecerdasan 

emosi seseorang. 

b) Psikis. Kecerdasan emosi selain dipengaruhi oleh kepribadian individu, 

juga dapat dipupuk dan diperkuat dalam diri individu. 
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Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat dua 

faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosi seseorang yaitu secara fisik 

dan psikis. Secara fisik terletak dibagian otak yaitu konteks dan system 

limbic, secara psikis diantaranya meliputi lingkungan keluarga dan 

lingkungan non keluarga. 

C. Penelitian Terdahulu 

selama penulis melakukan penelusuran terhadap beberapa skipsi yang 

sudah jadi, penulis tidak mendapatkan karya yang persis atau sama persis dengan 

penelitian yang akan diteliti. Namun ada beberapa karya yang berkaitan dengan 

Pengaruh Intensitas Mempelajari Al Qur’an Terhadap Kecerdasan Emosional 

Kelas VIII SMP Muhammadiyah Lebaksiu semester genap tahun pelajaran 2015/ 

2016, sebagai berikut: 

1) Skripsi Mardiyah Mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam 

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga dalam skipsinya yang 

berjudul pengaruh Intensitas Membaca Al Qur’an Terhadap Pergaulan Siswa 

Kelas VII MTS Sudirman Kopeng Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang 

Tahun Pelajaran 2012/ 2013. Rumus ini menggunakan rumus product 

moment. Hasil penelitian menunjukkan bahwa intensitas membaca Alqur’an 

siswa yang berada pada kategori baik mencapai 70,58%, kategori sedang 

29,42% dan kategori kurang 0%. Pergaulan siswa yang berada pada kategori 

baik 61,76%, kategori sedang 38,24% dan kategori kurang 0%. Dari data 
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kuantitatif di atas, maka penulis berkesimpulan bahwa intensitas membaca Al 

Qur’an memiliki pengaruh terhadap pergaulan siswa dengan kategori tinggi 

yaitu nilai “r” yang diperoleh adalah sebesar 0,788 berada pada batas 

signifikan 1% dan 5%. Maka diperoleh “r” hitung lebih besar dari “r” table 

baik pada taraf signifikan 5% maupun taraf signifikasi 1% yaitu (0,788 > 

0,326 < 0,788). Jadi “r” yang diperoleh yaitu 0,788 berada pada batas 

signifikan Dengan demikian Ha Diterima dan Ho Ditolak, yang berarti  ada 

Pengaruh Antara Intensitas Membaca Al Qur’an Terhadap Pergaulan Siswa 

Kelas VII MTS Sudirman Kopeng Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang 

Tahun Pelajaran 2012/ 2013. 

Pada dasarnya masalah yang akan di teliti dalam penelitian ini dengan 

penelitian penulis hampir sama, yang membedakan adalah variabel 

penelitiannya. apabila pada penelitian ini meneliti tentang pengaruh intensitas 

membaca Al Qur’an terhadap pergaulan, maka penelitian penulis meneliti 

tentang pengaruh intensitas mempelajari Al Qur’an terhadap kecerdasan 

emosional. 

2) Skripsi Intan Purwasih Mahasiswa pendidikan Program Studi Pendidikan 

Agama Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga dalam 

skripsinya yang berjudul Pengaruh Intensitas Menghafal Al Qur’an Terhadap 

Kecerdasan Spiritual Santri Studi Kasus Santri diPindok Pesantren Bustanu 

Usysyaqil Qur’an Semarang Tahun 2011. Rumus ini menggunakan rumus 

product moment. Adapun hasil dari penelitian ini diperoleh nilai “r” product 
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moment rxy sebesar 0,542 lebih besar dari “r” table. Hal ini dibuktikan 

dengan hasil rxy dikonsultasikan dengan “r” table dengan N : 50. Pada taraf 

signifikan 5% diperoleh hasil 0,361 dan pada taraf signifikan 1% diperoleh 

0,279. Maka diperoleh “r” hitung lebih besar dari “r” table baik pada taraf 

signifikan 5% maupun taraf signifikasi 1% yaitu (0,361 < 0,542 > 0,279). 

Dengan demikian Ha Diterima dan Ho Ditolak, yang berarti ada Pengaruh 

Antara  Intensitas Menghafal Al Qur’an Terhadap Kecerdasan Spiritual Santri 

Studi Kasus Santri diPindok Pesantren Bustanu Usysyaqil Qur’an Semarang 

Tahun 2011. 

Pada dasarnya masalah yang akan di teliti dalam penelitian ini dengan 

penelitian penulis persamaannya adalah menggunakan rumus product 

moment, dan yang membedakan adalah variable penelitiannya apabila pada 

penelitian ini meneliti tentang Intensitas Menghafal Al Qur’an Terhadap 

Kecerdasan Spiritual, maka penelitian penulis meneliti tentang pengaruh 

intensitas mempelajari Al Qur’an terhadap kecerdasan emosional. 
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