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ABSTRAK 

 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya kesenjangan antara hasil hafalan     

Al-Qur’an siswa dan hasil kecerdasan emosional, dimana dari 17 siswa yang 

memiliki hafalan baik hanya 4 diantaranya yang memiliki kecerdasan emosional 

tinggi. Sehingga timbul permasalahan yang harus dicari jawabannya yaitu 

kemungkinan atau dimungkinkan menghafal Al-Qur’an belum mampu membuat 

kecerdasan emosional siswa menjadi baik. Maka dengan penelitian ini 

dilaksanakan akan mengetahui apakah ada hubungan antara kemampuan 

menghafal Al-Qur’an dengan kecerdasan emosional siswa SMA IT Baitul Muslim 

Lampung Timur. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan korelasional, 

suatu pendekatan penelitian yang bersifat objektif, mencakup pengumpulan dan 

analisis data kuantitatif serta menggunakan metode pengujian statistik. Metode 

pengambilan data menggunakan angket, dan dokumentasi. Sampel dalam 

penelitian ini sebesar 100% dari populasi yakni 41 siswa Tahfidz di SMA IT 

Baitul Muslin Lampung Timur. Sedangkan cara pengambilan sampel dengan cara 

mengambil seluruh populasi. Sebab populasi dari penelitian ini kurang dari 100, 

yaitu hanya 41 peserta. Adapun hasil dari data yang telah didapat dan dianalisis 

dengan analisis korelasi product moment menggunakan bantuan aplikasi SPSS 

17.0 hipotesis penelitian menunjukkan bahwa Ada hubungan positif antara 

kemampuan menghafal dengan kecerdasan emosional siswa Tahfidz di SMA IT 

Baitul Muslim Lampung Timur, ditunjukkan dengan hasil bahwa rxy 0,494 dan 

Nilai pada t tabel untuk N = 48 dengan taraf signifikansi 5% adalah 0,308 dan 

untuk taraf signifikansi 1% adalah 0,398. Penelitian ini disimpulkan hubungan 

kemampuan hafalan Al-Qur’an dengan Kecerdasan emosional siswa memiliki 

tingkat hubungan sedang, artinya siswa yang memiliki kemampuan menghafal    

Al-Qur’an baik akan memiliki kecerdasan emosional yang baik. Namun siswa 

yang memiliki kemampuan menghafal Al-Qur’an kurang baik pun dapat memiliki 

kecerdasan emosional yang baik. Sebab kecerdasan emosional dipengaruhi 

beberapa faktor, tidak menjamin 100% kecerdasan emosionalnya baik. Hasil 

penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi positif dan masukan bagi 

segenap civitas akademik khususnya para kepala sekolah, para guru Tahfidz, 

orang tua dan masyarakat dalam rangka meningkatkan kemampuan menghafal 

dan kecerdasan emosional para Siswa. 

 

 

Kata Kunci : Kemampuan Menghafal Al-Qur’an, Kecerdasan Emosional, 

Korelasi, Tahfidz, hafalan, emosi. 
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Pendidikan menurut pandangan islam ialah membentuk manusia supaya 

sehat, cerdas, patuh dan tunduk kepada perintah Tuhan serta menjauhi larangan – 

laranga-Nya. Lembaga pendidikan Islam, mengupayakan para peserta didik untuk 

senantiasa berinteraksi dengan Al-Qur’an. Di antara keistimewaan Al-Quran 

adalah ia merupakan kitab yang dijelaskan dan dimudahkan untuk dihafal, Para 

penghafal Al-Qur’an memiliki kecerdasan emosional yang baik. para sahabat 

Rasulullah dan para tabi’in yang dekat dengan Al-Qur’an memiliki kecerdasan 

emosional yang baik, mereka memiliki semangat, giat beraktivitas dan 

menunaikan semua hak-hak persaudaraaan. Salah satu contohnya adalah Abdullah 

Muhammad bin Idris al Shafi’i. Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan 

kemampuan menghafal Al-Qur’an dengan kecerdasan siswa di SMA. Menurut Ari 

ginanjar seseorang yang memiliki kecerdasan emosional akan melakukan sesuatu 

berdasarkan kejujuran nurani yang berpedoman pada prinsip hidup yang benar. 

Dimana pedoman hidup yang paling sempurna adalah Al-Qur’an, seperti yang 

terdapat dalam Qur’an Surah Al-Baqarah/2 ayat ke 185. Metode penelitian ini 

menggunakan pendekatan korelasional, suatu pendekatan penelitian yang bersifat 

objektif, mencakup pengumpulan dan analisis data kuantitatif serta menggunakan 

metode pengujian statistik. Metode pengambilan data menggunakan angket, dan 

dikumentasi. Sampel dalam penelitian ini sebesar 100% dari populasi yakni 41 

siswa Tahfidz di SMA IT Baitul Muslin Lampung Timur. Sedangkan cara 

pengambilan sampel dengan cara mengambil seluruh populasi. Sebab populasi 

dari penelitian ini kurang dari 100, yaitu hanya 41 peserta. Adapun hasil dari data 

yang telah didapat dan dianalisis dengan analisis korelasi product moment 

menggunakan bantuan aplikasi SPSS 17.0 hipotesis penelitian menunjukkan 

bahwa Ada hubungan positif antara kemampuan menghafal dengan kecerdasan 

emosional siswa Tahfidz di SMA IT Baitul Muslim Lampung Timur, ditunjukkan 

dengan hasil bahwa rxy 0,494 dan Nilai pada t tabel untuk N = 41 dengan taraf 

signifikansi 5% adalah 0,308 dan untuk taraf signifikansi 1% adalah 0,398. Hasil 

penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi positif dan masukan bagi 

segenap civitas akademik khususnya para kepala sekolah, para guru Tahfidz, 

orang tua dan masyarakat dalam rangka meningkatkan kemampuan menghafal 

dan kecerdasan emosional para Siswa. 

 

 

Kata Kunci : Kemampuan Menghafal Al-Qur’an, Kecerdasan Emosional, 

Korelasi, Tahfidz, hafalan, emosi. 
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MOTTO 

 

                         

                            

            

 

“Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik (yaitu) Al-Qur’an yang 

serupa (ayat-ayatnya) lagi berulang – ulang, gemetar karenananya kulit orang – 

orang yang takut kepada Tuhannya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati 

mereka ketika mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah, dengan kitab itu Dia 

memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendak. Dan barangsiapa dibiarkan 

sesat oleh Allah, maka tidak seorang pun yang dapat memberi petunjuk” 

(QS. Az-Zumar/39: 23 )
1
 

                                                           
1
 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan terjemahan, (Bandung: PT. 

Sygma, 2007), h. 461 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada era milenial ini pendidikan mempunyai peran penting di dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemajuan suatu Negara dapat dilihat dari 

kualitas pendidikannya itulah sebabnya pemerintah senantiasa melakukan evaluasi 

dan perbaikan dibidang pendidikan. Dengan pendidikan yang baik maka akan 

melahirkan sumber daya manusia yang baik pula, untuk itu perlu kita ketahui 

pengertian dari pendidikan tersebut. “Masa depan yang selalu berkembang 

menuntut pendidikan untuk selalu menyesuaikan diri dan menjadi lokomotif dari 

proses demokratisasi dan pembangunan bangsa.”
1
   

Menurut UU SISDIKNAS No.20 tahun 2003, pengertian pendidikan 

merupakan usaha yang dilandasi kesadaran dan terencana untuk menciptakan 

proses pembelajaran dan suasana belajar.
2
 Agar murid dapat mengembangkan 

potensi diri secara aktif untuk mendapatkan keterampilan, akhlak mulia, 

kecerdasan, kepribadian, pengendalian diri, dan kekuatn spiritual keagamaan yang 

diperlukan oleh idrinya sendiri dan masyarakat.
3
 

Arti pendidikan ini menunjukan bahwa pendidikan berperan membentuk 

kepribadian dan kemampuan anak didik. Pendidikan lebih menekankan pada 

pembentukan manusianya yaitu penanaman sikap dan nilai-nilai. Pendidikan 

                                                           
1
 Rijal Firdaos, Orientasi Pedagogik Dan Perubahan Sosial Budaya  Terhadap Kemajuan 

Ilmu Pendidikan Dan Teknologi,(lampung : Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam, 2015),h.108 
2
 UU Sistem Pendidikan Nasional Nomor : 20 Tahun 2003   

3
 Ibid. 

1 1 



2 

 

memberikan kita pengetahuan bagaimana seharusnya bersikap, bertutur kata dan 

mempelajari perkembangan sains yang pada akhirnya bisa dimanfaatkan untuk 

khalayak banyak.  

Menurut pandangan Islam, Tujuan Pendidikan ialah membentuk manusia 

supaya sehat, cerdas, patuh dan tunduk kepada perintah Tuhan serta menjauhi 

larangan – laranga-Nya.
4
 Sehingga ia dapat hidup bahagia lahir batin, dunia 

akhirat. Dari sini terlihat bahwa tujuan utama pendidikan Islam ialah terbentuknya 

anak didik menjadi hamba Allah yang taqwa dan bertanggung jawab 

melaksanakan duniawi dan ukhrowi.  

Lingkungan pendidikan menunjukan pada situasi dan kondisi yang 

mengelilingi dan mempunyai pengaruh terhadap perkembangan pribadi murid. 

Tegasnya, lingkungan pendidikan adalah suatu institusi dan tempat yang 

mempengaruhi dimana proses belajar itu berlangsung.
5
 Pendidikan yang 

didapatkan di sebuah lembaga pendidikan diharapkan mampu membentuk 

karakter anak bangsa sesuai dengan tujuan pendidikan yang tercantum dalam UU 

Sistem Pendidikan Nasional Nomor : 20 Tahun 2003.  

Sebuah keseriusan didalam mengolah pendidikan sangat diperlukan agar 

proses pendidikan yang dikelola akan melahirkan generasi yang berkepribadian 

baik. Berdasarkan hasil penelitian, telah terbukti bahwa kecerdasan emosional 

memiliki peran yang jauh signifikan dibanding kecerdasan intelektual. 

Kecerdasan intelektual hanya sebatas syarat minimal meraih keberhasilan, namun 

kecerdasan emosional yang sesungguhnya mengantarkan seseorang menuju 

                                                           
4
 Abu Ahmadi, Ilmu Pendidikan, (Jakarta : Rineka Cipta, 2015), h. 73 

5
 Abuddin Nata, Sejarah Pendidikan Islam, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016),h.22 
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puncak prestasi. Terbukti banyak orang yang memiliki kecerdasan intelektual 

tinggi namun terpuruk di tengah persaingan. Sebaliknya banyak orang yang 

mempunyai kecerdasan intelektual biasa saja justru sukses menjadi bintang 

kinerja. Disinilah kecerdasan emosional membuktikan eksistensinya. 

Berbeda halnya dengan kecerdasan intelekual yang lebih mengacu pada 

kemampuan berkonsentrasi, merencanakan, mengelola bahan dan memahaminya. 

Kecerdasan emosional bukanlah sebuah bakat, prestasi maupun kepribadian 

melainkan keterampilan ”dinamis” yang stategis dalam menyelesaikan segala 

tuntutan keadaan. Oleh karena itu kecerdasan emosional dapat dibangun dengan 

pendidikan, pelatihan, dan pengalaman. Kecerdasan emosional perlu dibimbing 

dan diarahkan sehingga emosinya berjalan dengan stabil, untuk mengontrol 

emosional dengan baik salah satu caranya dapat dilakukan dengan menghafal Al-

Qur’an. 

Lembaga pendidikan Islam, mengupayakan para peserta didik untuk 

senantiasa berinteraksi dengan Al-Qur’an. Al-Qur'an merupakan firman Allah 

yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pedoman bagi umat 

manusia dalam mengatur kehidupannya, agar mendapatkan kebahagiaan lahir dan 

batin, di dunia dan akhirat. Al-Qur'an adalah sumber utama ajaran agama Islam. 

Al-Qur’an selain dibaca dan direnungkan juga perlu untuk dihafal. 

Dipindahkan dari tulisan ke dalam dada, karena hal ini merupakan ciri khas orang 

– orang yang diberi ilmu, juga sebagai tolak ukur keimanan dalam hati seseorang.
6
 

Alqur’an sendiri merupakan kalam Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi 

                                                           
6
 Abdul Aziz Abdul Rauf, Pedoman Dauroh Al-Qur’an, (Jakarta :Markaz Al-

Qur‟an,2015),h.9 
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Muhammad SAW, yang merupakan mukjizat melalui perantara malaikat jibril 

untuk disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman hidup di dunia dan di 

akhirat. Secara etimologi Alquran berarti bacaan atau yang dibaca
7
.  

Seperti dalam surah Al-Qiyamah ayat 16-17 

                         

 
Artinya “Jangan engkau (Muhammad) gerakan lidahmu (untuk membaca 

Al-Qur’an) karena hendak cepat – cepat (menguasainya). Sesungguhnya 

Kami yang akan mengumpulkannya (di dadamu) dan membacakananya” 

(QS. Al-Qiyamah: 16-17)
8
 

 

Alquran adalah pembimbing menuju suatu kebahagiaan, di tengah kondisi 

yang terus berubah dengan cepat. Al Qur’an memberikan prinsip dasar yang dapat 

dijadikan pegangan untuk mencapai suatu keberhasilan dan kesejahteraan baik 

lahir maupun batin. Al Qur’an memberikan peneguhan agar manusia memiliki 

kepercayaan diri yang sejati dan mampu memberikan motivasi yang kuat dan 

prinsip yang teguh 

Sebagai pedoman hidup manusia, Alqur’an memuat sejumlah kandungan 

yang dijadikan landasan oleh manusia dalam melaksanakan perintah Allah SWT. 

Meniggalkan laranganNya, serta mengambil i’tibar dari berbagai peristiwa sejarah 

yang dikisahkan dalam Alqur’an. Salah satu fungsi Alqur’an ialah : 

 

 

 

                                                           
7
Rois Mahfud, Al-Islam Pendidikan Agama Islam, (Jakarta : Erlangga, 2015),h.107  

8
Departemen Agama, Al-qur’an dan Terjemahan,h.577 
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1. Sebagai obat / penawar racun bagi penyakit jiwa  

                         

        

Artinya : “Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran 

dari Tuhanmu dan penyembuhan bagi penyakit – penyakit itu (yang berada 

dalam dada dan petunjuk serta Rahmat bagi orang – orang yang beriman” 

(QS. Yunus : 57 )
9
  

 

2. Sebagai nasihat (mauidzah) bagi manusia  

                         

 

Artinya : “Ya Tuhan kami, kami telah beriman kepada apa yang telah 

Engkau turunkan dan telah kami ikuti rasul, karena itu masukanlah kami ke 

dalam golongan orang-orang yang menjadi saksi (tentang keesaan Allah)" 

(QS Ali Imran: 53)
10

 

 
Di antara keistimewaan Al-Quran adalah ia merupakan kitab yang dijelaskan 

dan dimudahkan untuk dihafal, Para penghafal Al-Qur’an memiliki kecerdasan 

emosional yang baik. Hal ini dapat kita lihat dari generasi terdahulu bahwa para 

sahabat yang dekat dengan Al-Qur’an maka mereka memiliki kecerdasan 

emosional yang baik, mereka memiliki semangat, giat beraktivitas dan 

menunaikan semua hak-hak persaudaraaan.
11

 

Menurut Ari ginanjar, Kecerdasan emosi adalah kemampuan untuk merasa, 

kunci kecerdasan emosional adalah pada kejujuran suara hati
12

 Selain itu sejarah 

telah membuktikan bahwa ulama generasi awal bukan hanya sudah bisa membaca 

                                                           
9
 Ibid.,n,h.215 

10
 Ibid.,h.57 

11
 Yahya Abdul Fattah Az-Zawawi, Revolusi Menghafal Al-Qur’an, (Surakarta : Insan 

Kamil, 2010), h. 35 
12

 Ari Ginanjar Agustian, Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan emosional ESQ, 

(Jakarta : PT Arga Tilanta, 2001),h.8 
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Al-Qur’an pada usia kanak-kanak, melainkan sudah bisa menghafalkannya. Salah 

satu contohnya adalah Imam Asy-Syafi’i. Nama asli Imam Asy-Syafi’i adalah 

Abdullah Muhammad bin Idris al Shafi’i atau Muhammad bin Idris asy-Syafi’i 

yang lebih dikenal dangan nama Imam Syafi’i. Sejak kecil ibunya yang mendidik 

dan mengirimnya ke Makkah untuk menimba ilmu dari para ulama besar yang 

salah satunya adalah Imam Malik.  

Imam Syafi’i yang masih berusia tujuh tahun telah hafal Al-Quran, setelah 

hafal Al-Qur’an kecerdasan emosionalnya semakin matang, walaupun masih kecil 

beliau memiliki sifat empati yang sangat tinggi dan memiliki semangat menuntut 

ilmu yang gigih dan ulet. Dari beberapa contoh diatas dapat menunjukkan bahwa 

menghafal Al-Qur’an memiliki pengaruh terhadap kecerdasan emosional. 

Sudah sepatutnya kita menjadikan Al-Qur’an sebagai pedoman hidup untuk 

mengarungi kehidupan sehari-hari, agar kita tidak tersesat kedalam jurang 

kenistaan. Setidaknya ada lima kewajiban kita terhadap Al-Qur’an, pertama 

adalah membacanya, kedua mempelajari artinya agar kita memiliki pemahaman 

yang utuh,  ketiga menghafalkanya, keempat mengamalkan kandungan isi yang 

ada di dalamnya dan kelima mendakwahkannya.
13

 

SMA IT Baitul Muslim Lampung Timur merupakan salah satu lembaga 

pendidikan Islam berada dibawah tanggung jawab Yayasan Baitul Muslim. SMA 

IT Baitul Muslim Lampung Timur berupaya agar para siswa – siswi senantiasa 

berinteraksi dengan Al-Qur’an dan menghafal Al-Qur’an. SMA IT Baitul Muslim 

Lampung Timur melakukan pembinaan dan pembiasaan pada siswanya dalam 

                                                           
13

Izzatul Jannah, Irfan Hidayatullah, 10 Saudara Bintang Al-Qur’an,( Bandung : Sygma 

Publishing, 2010), h. x   
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rangka meningkatkan kecerdasan emosional. Diantara pengembangan yang 

dilakukan adalah dengan menghafal Al-Qur’an.   

Kemampuan menghafal Al-Quran yaitu Kemampuan menghafalkan surat – 

surat dan ayat yang terdapat di dalamnya, untuk dapat mengucapkan dan 

mengungkapkannya kembali secara lisan semua surat dan ayat yang telah 

dihafal.
14

 Menghafal Al-Quran merupakan suatu sikap dan aktivitas yang mulia, 

dengan menggabungkan Al-Quran dalam bentuk menjaga serta melestarikan 

semua keaslian Al-Quran baik dari tulisan maupun pada bacaan dan pengucapan 

atau teknik melafalkannya. Jadi kemampuan menghafal Al-Qur’an adalah suatu 

proses untuk memelihara, menjaga dan melestarikan kemurnian Al-Qur’an yang 

diturunkan kepada Rasulullah Saw, diluar kepala agar tidak terjadi perubahan dan 

pemalsuan serta dapat menjaga dari kelupaan, baik secara keseluruhan ataupun 

sebagiannya.
15

  

Seseorang dapat dikatakan memiliki kemampuan menghafal Al-Qur’an 

dengan baik apabila ia memenuhi indikator kemampuan menghafal Al-Qur’an. 

Adapun indikator kemampuan menghafal Al-Qur’an adalah sebagai berikut
16

: 

1 Kelancaran 

2 Kesesuaian bacaan dengan kaidah ilmu tajwid  

3 Fashahah. 

                                                           
14

 Yahya Abdul Fattah Az-Zawawi, Op.Cit.,h. 37 
15

 Salis Khotami, dalam “Korelasi Kemampuan Menghafal Al-Qur’an Dengan 

Kecerdasan Emosional Siswa Siswi SMP IT Insan Mulia Lampung Timur” (Tesis Program Pasca 

Sarjana Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, lampung, 

2017)h.10 
16

 Syaiful Sagala, konsep dan makna pembelajara, dalam Salis Kotami Mabruri“korelasi 

antara enghafal Al-Qur’an denga kecerdasan siswa – siswi SMP IT Insan Mulia Lampung Timur” 

(skripsi Program pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017),h.29 
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Penulis melakukan survey dan memperoleh data terkait kemampuan 

menghafal Al-Qur’an sebagai berikut : 

Tabel 1 

Kemampan Menghafal Al-Qur’an Siswa SMA IT Baitul Muslim 

Lampung Timur
17

 

 

No NAMA 
Capaian 

hafalan  

Kemampuan Menghafal 

Ket  
kelancaran Tajwid fashahah 

1 Ahmad 

HidayatNur Ismi 

5 juz 2 lembar 80 90 80 Baik 

2 Annisa Nur 

Rahmah 

7 juz 5 lembar 85 85 90 Sangat 

baik 

3 Azizah Zuhdiyah 4 juz 3 lembar 80 80 80 Baik 

4 Edo Novian 18 juz 9 lembar 90 90 90 Sangat 

baik 

5 Evi Andriyanti 4 juz 80 80 80 Baik 

6 Farhati Qurratul 

Aini 

5 juz 8 lembar 80 85 80 Baik 

7 Fathiyah 

Mujahidah A 

5 juz 1 lembar 85 80 80 Baik 

8 Firanti Putri 

Utami 

5 juz 3 lembar 90 80 80 Baik 

9 Khansa Nabila  5 juz 5 lembar 90 80 80 Baik  

10 Kurnia Ageng 

Firdaus 

5 juz 5 lembar 80 80 80 Baik 

11 Muflihah Mufidah 7 juz 90 85 80 Sangat 

baik 

12 Muhammad Faiz 

Fadhillah 

5 juz 8 lembar 85 85 80 baik 

13 Muhammad Faiz 

Thoyib Rahaz 

6 juz 7 lembar 85 80 80 Baik 

14 Muhammad 

Hafizh Rizqy 

5 juz 8 lembar 85 80 80 Baik 

15 Muhammad 

Saifudin Yahya 

5 juz 5 lembar 85 80 80 Baik 

16 Muhammad 

Saputra 

7 juz 3 lembar 90 80 80 Baik 

17 Salsabila 9 juz 95 85 90 Sangat 

baik 

 

                                                           
17

 Data Survey Nilai Kemampuan Mengafalan Al-Qur’an (Tahsin dan Tahfidz) Siswa-

Siswi SMA IT Baitul Muslim Lampung Timur 
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Data 17 siswa diatas merupakan siswa penghafal Al-Qur’an di kelas 11 tahfis 

SMA IT Baitul Muslim. 

Selanjutnya peneliti melakukan pra penelitian guna untuk mengetahui data 

terkait kecerdasan emosional, diperoleh melalui penyebaran angket, yang 

didasarkan atas indikator yang dikemukakan oleh Goleman, yaitu seseorang 

dikatakan memiliki kecerdasan emosional manakala dia memiliki Indikator 

kecerdasan emosional sebagai berikut : .
18

  

1. keterampilan kesadaran diri 

2. pengendalian diri 

3. motivasi diri 

4. empati dan keterampilan social. 

Adapun data kecerdasan emosional yang diperoleh dari hasil survey yang 

dilakukan peneliti adalah sebagai berikut : 

Tabel 2 

Kecerdasan Emosional Siswa-Siswi  SMA IT Baitul Muslim Lampung Timur
19

 

 

No 

Responden 

 

Nama Skor 

Kecerdasan 

Emosional 

Keterangan 

1 Ahmad Hidayat Nur 128 Tinggi 

2 Annisa Nur Rahmah 120 Tinggi 

3 Azizah Zuhdiyah 63 Rendah  

4 Edo Novian 76 Rendah  

5 Evi Andriyanti 68 Rendah  

6 Farhati Qurratul Aini 72 Rendah  

7 Fathiyah Mujahidah A 99 Rendah  

8 Firanti Putri Utami 111 Sedang 

9 Khansa Nabila 75 Rendah 

                                                           
18

 Daniel Goelman, Emotional Intelegence (Jakarta :PT Gramedia, 2016)h.409 
19

 Data Survey Kecerdasan Emosional Siswa-Siswi  SMA IT Baitul Muslim Lampung 

Timur 
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No 

Responden 

 

Nama Skor 

Kecerdasan 

Emosional 

Keterangan 

 10 Kurnia Ageng Firdaus 114 Sedang 

11 Muflihah Mufidah 74 Rendah 

12 
Muhammad Faiz 

Fadhillah 
121 

Tinggi 

13 Ahmad Hidayat Nur 128 Tinggi 

14 
Muhammad Hafizh 

Rizqy 
103 

Sedang 

15 
Muhammad Saifudin 

Yahya 
78 

Rendah 

16 Muhammad Saputra 121 Tinggi 

17 Salsabila 100 Sedang  

 

Data yang diperoleh diatas kemudian penulis masukan ke dalam bentuk kurva 

untuk lebih jelas dalam membacanya, kurva tersebut ialah sebagai berikut : 

 
 

Gambar 1 

Kurva Kecerdasan Emosional Siswa-Siswi  SMA IT Baitul Muslim Lampung 

Timur TA. 2019/2020 

 

Kurva diatas menunjukan adanya perbedaan kecerdasan emosional siswa, 

diantaranya terdapat tujuh siswa yang memiliki tingkat kecerdasan emosional 

kurang, 6 orang siswa memiliki kecerdasan emosional sedang, dan empat siswa 

memiliki kecerdasan emosional baik. 

128 
120 

63 
76 

68 72 

99 
111 

75 

114 

74 

121 

101 103 

78 

121 

100 

0

50

100

150

1  2  3  4  5  6  7  8  9  1 0  1 1  1 2  1 3  1 4  1 5  1 6  1 7  

JMLH 



11 

 

Memperhatikan hasil survey tersebut diatas antara table 1 dan table 2 terdapat 

kesenjangan antara hasil hafalan Al-Qur’an siswa dan hasil kecerdasan emosional. 

sehingga timbul permasalahan yang harus dicari jawabannya yaitu kemungkinan 

atau dimungkinkan menghafal Al-Qur’an belum mampu membuat kecerdasan 

emosional siswa menjadi baik. Maka dengan penelitian ini dilaksanakan akan 

mengetahui apakah ada hubungan antara kemampuan menghafal Al-Qur’an 

dengan kecerdasan emosional siswa-siswi SMA IT Baitul Muslim Lampung 

Timur dan tingkat keeratannya sehingga akan menjadi sumbangsih dalam usaha 

mencapai tujuan pendidikan dari sekolah ataupun secara nasional yang dicita – 

citakan bersama. 

Ari Ginanjar mengatakan “Tetaplah membaca / mengkaji Al-Qur’an sebagai 

pedoman tertinggi, agar anda tetap memiliki pegangan yang kuat dan benar serta 

tidak terjerumus pada pemikiran – pemikiran keliru”
20

. Menurutnya, materi 

bacaan sangat mempengaruhi sikap dan pola pikir seseorang. Apabila seseorang 

berpegang pada prinsip – prinsip yang salah dan pemikiran yang tidak jernih, akan 

menimbulkan suatu tindakan yang salah pula. Semua itu dibahas di dalam Al-

Qur’an.
21

  

Shalih bin Ibrahim Ash-Shani’, guru besar psikologi di Universitas Al-Imam 

bin Saud Al-Islamiyyah, Riyadh, meneliti 340 mahasiswa dan beliau 

menyimpulkan hasil penelitiannya bahwa kesehatan psikologis sebagai kondisi 

dimana terjadi keselarasan psikis individu dari empat faktor utama: agama, 

spiritual, sosiologis, dan jasmani. Penelitian ini menemukan adanya korelasi 

                                                           
20

 Ibid.,173 
21

 Ari Ginanjar Agustian, Rahasia Sukses Membangun kecerdasan Emosi & Spiritual 

ESQ, (Jakarta : TP Arga Tilanta, 2001),h.181 
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positif antara peningkatan kadar hafalan dengan tingkat kesehatan psikis, dan 

mahasiswa yang unggul di bidang hafalan Al- Quran itu memiliki tingkat 

kesehatan psikis dengan perbedaan yang sangat jelas. Shalih bin Ibrahim Ash-

shani’ menegaskan bahwa melatih anak menghafal Al-Quran malah dapat 

meningkatkan kecerdasannya. Dan ternyata menghafal Al-Quran dapat 

mempengaruhi Kecerdasan Intelektual (IQ) dan Kecerdasan Emosional ( EQ ) 

sekaligus Kecerdasan Spiritual (SQ) seseorang.
22

 

Dapat disimpulkan bahwa seseorang yang membaca dan mengkaji lebih 

dalam Al-Qur’an akan memiliki kecerdasan emosi yang baik. Sebab Al-Qur’an 

memberikan petunjuk serta aplikasi dari kecerdasan emosi dan spiritual atau ESQ 

yang sangat sesuai dengan suara hati fitrah.
23

 

 

B. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah dan hasil pra penelitian yang penulis 

laksanakan di Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu (SMA IT) Baitul Muslim 

Lampung Timur. Maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai 

berikut:   

1. Terdapat perbedaan kemampuan menghafal Al-Qur’an pada siswa 

2. Terdapat siswa yang hafalan Al-Qur’an tidak sesuai target. 

3. Terdapat siswa yang tidak dapat mengontrol emosinya ketika marah. 

4. Terdapat siswa yang melawan ketika di tegur guru. 

5. Terdapat siswa yang tidak mematuhi peraturan sekolah 

                                                           
22

 Manfaat Menghafal Al-Qur’an Ternyata Bisa Meningkatkan Prestasi Belajar di 

Sekolah, (http://www.1001hafizh.org/blog/?p=115). Diakses pada 10 februari 2020 
23

 Ibid,Ari Ginanjar,h182 

http://www.1001hafizh.org/blog/?p=115
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C. Batasan Masalah 

Untuk menghindari kemungkinan meluasnya masalah yang akan diteliti, 

maka penulis membatasi ruang lingkup permasalahan yang ada dalam penelitian, 

adapun batasan permasalahan tersebut adalah hubungan kemampuan menghafal 

Al-Qur’an dengan Kecerdasan Emosional siswa di SMA IT Baitul Muslim 

Lampung Timur. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang penulis dapatkan, 

terdapat kesenjangan kemampuan menghafal Al-Qur’an dengan kecerdasan 

emosional siswa di SMA IT Baitul Muslim. Padalah dari teori Ari Ginanjar 

mengungkapkan bahwa seseorang yang membaca dan mengkaji Al-Quran akan 

memiliki kecerdasan emosi yang baik. Sebab Al-Qur’an memberikan petunjuk 

serta aplikasi dari kecerdasan emosi dan spiritual atau ESQ yang sangat sesuai 

dengan suara hati fitrah.
24

  

Sehingga dapat dirumuskan suatu masalah yaitu Apakah ada hubungan antara 

kemampuan menghafal Al-Qur’an dengan kecerdasan emosional siswa di SMA 

IT Baitul Muslim? 

 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan  

Untuk mengetahui hubungan kemampuan menghafal Al-Qur’an dengan 

kecerdasan emosional siswa di SMA IT Baaitul Muslim Lampung Timur. 

                                                           
24

 Ibid.,h182 
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2. Manfaat 

1) Teorititis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber bacaan, acuan dan 

bahan referensi bagi peneliti yang sejenis. 

2) Praktis  

a. Bagi peneliti sebagai calon pendidik 

Menjadi bahan referensi bagi calon pendidik terlebih calon kepala 

sekolah dalam mengembangkan kurikulum, terutama krikulum 

yang berlandaskan pendidikan Islam untuk melakssanakan 

pembelajaran menghafal Al-Qur’an. 

b. Bagi lembaga 

Penelitian ini dapat memberikan motivasi bagi kepala sekolah dan 

seluruh staff guru di SMA IT Baitul Muslim untuk lebih 

membangkitkan pelaksanaan program Tahfidzul Qur’an. 

c. Bagi siswa 

Penelitian ini mampu memotivasi siswa kelas 11 SMA IT Baitul 

Muslim untuk meningkatkan hafalan Alquran. 

 

 



BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pengkajian Teori 

1. Pengertian Hafalan Al-Qur’an 

a. Pengertian Al-Qur’an 

Menurut Abd al-Wahhab al-Khallaf   Al-Qur’an adalah firman Allah 

SWT yang diturunkan melalui Malaikat jibril (Ruh al-Amin) kepada hati 

Rasulullah SAW, Muhammad bin Abdullah dengan menggunakan bahasa 

Arab dan maknanya yang benar, agar menjadi hujjah (dalil) bagi 

Muhammad SAW sebagai Rasul, undang – undang bagi kehidupan 

manusia serta hidayah bagi orang yang berpedoman kepadanya, menjadi 

sarana pendekatan diri kepada Allah dengan cara membacanya. 
1
 Seperti 

firman Allah dalam surah Albaqarah : 285  

                        

                      

                    

Artinya : “Rasul telah beriman kepada Al-Qur‟an yang diturunkan 

kepadanya dari Tuhannya, demikian pula orang – orang yang beriman. 

Semuanya beriman kepada Allah, malaikat – malaikatNya dan rasul – 

rasulNya, dan mereka mengatakankami tidak membeda – bedakan antara 

seorangpun (dengan yang lainnya) dari rasul – rasulNya, dan mereka 

mengatakan ampunilah kamiyan Tuhan kami, dan Kepada Engkaulah 

tempat kembali.” (QS. Al-Baqarah/2 : 285)
2
 

                                                           
1
 Abuddin Nata, Pendidikan Dalam Perspektif Al-Qur‟an, (jakarta : Kencana, 2002), h.1 

2
 Departemen Agama, Al-qur‟an dan Terjemahan,h.577 

15 15 
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Secara harfiah, Al-Qur’an berasal dari kata Qara’a yang berarti 

membaca atau mengumpulkan. Kedua makna ini mempunyai maksud 

yang sama, membaca berarti juga mengumpulkan, sebab orang yang 

membaca bekerja mengumpulkan ide-ide atau gagasan yang terdapat 

dalam sesuatu yang ia baca.
3
 Sehingga akan mendapatkan petunjuk atau 

pedoman hidup yang menunjukan jalan kebenaran, menjelaskan segala 

perkara yang menjadi perselisihan agar menemukan jalan keluar, dan 

menjadi pembeda antara haq dan batil. Semua telah Allah jelaskan dalam 

firman – firmanNya yang terdapat dalam Al-qur’an. Seperti yang Allah 

jelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 185: 

                    

                        

                         

                 

     

Artinya :“Bulan Ramadhan adalah (bulan) yang di dalamnya 

diturunkan Al-Qur‟an, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan – 

penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang benar dan 

yang bathil). Karena itu barang siapa diantara kamu ada di bulan itu, 

maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan (dia 

tidak berpuasa), maa wajib menggantinya), sebanyak hari yang 

ditinggalkannya itu, pada hari – hari yang lain. Allah menghendaki 

kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. 

Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah 

atas petunjuk-nyayang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur”. (QS. 

Al-Baqarah : 185)
4
 

                                                           
3
  Kadar M. Yusuf, Studi Al-Qur‟an, (Jakarta :Aamzah :2009),h.1 

4
 Departemen Agama, Al-qur‟an dan Terjemahan,h.577 
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Al-Qur’an adalah sumber bacaan dan mata air yang memancarkan 

ajaran – ajaran gama islam. Dan hukum – hukum islam yang mengandung 

serangkaian pengetahuan tentang akidah, pokok – pokok akhlak, dan 

perbuatan dapat dijumpai sumbernya yang asli dalam ayat – ayat AL-

Qur’an.
5
 Seperti firman Allah berikut : 

                     

             

Artinya :“sesungguhnya Al-Qur‟an ini memberikan petunjuk kepada 

(jalan) yang paling lurus…… “ (QS. Al Isra/17: 9)
6
 

 

Dari penjelasan – penjelasan mengenai pengertian Al-Qur’an baik 

dari segi Bahasa maupun istilah dapat disimpulkan Bahwa Alquran adalah 

sebuah kitab yang berisi bacaan mengenai petunjuk, pedoman, penjelas 

dan pembeda atas perkara hidup di dunia. Al-Qur’an merupakan sumber 

segala ilmu pengetahuan, sebab Allah langsung yang menurunkannya. 

Seperti dalam surah Hud ayat 14 

                   

          

Artinya :“Maka jika mereka tidak memenuhi tantanganmu, maka 

(katakanlah), “ketahuilah bahwa (Al-Qur‟an ) itu diturunkan dengan ilmu 

Allah, dan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia, maka maukah kamu 

berserah diri (masuk Islam)?”.” (QS Hud/11 : 14)
7
 

 

                                                           
5
 Malik Madaniy dan Hamim Ilyas, Mengungkap Rahasia Al-Qur‟an, (Bandung: 

Mizan,1993)h.21 
6
 Departemen Agama, Al-qur‟an dan Terjemahan,h.577 

7
 Ibid., 
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Dalam buku Al-Islam karya Rois Mahfud Secara garis besar, 

Alqur’an memuat beberapa hal pokok atau hal utama beserta pengertian 

dari tiap – tiap kandungan yang inti sarinya yaitu Akidah, Ibadah, Akhlak, 

Hukum, Peringatan, Kisah, Dorongan untuk berfikir.
 8

 

b. Pengertian Hafalan  

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menghafal adalah 

berusaha meresapkan kedalam fikiran agar selalu ingat. Menghafal pada 

dasarnya merupakan bentuk atau bagian dari proses mengingat yang 

mempunyai pengertian menyerap atau melekatkan pengetahuan dengan 

jalan pengecaman secara aktif.
9
  

Dapat disimpulkan bahwa menghafal merupakan usaha sadar yang 

dilakukan seseorang secara berulang kali dengan tekat yang kuat untuk 

mengingat sesuatu dalam memorinya. Dan hafalan berarti sesuatu yang 

dihafalkan atau hasil dari kegiatan menghafalkan. 
10

 

c. Kesimpulan Hafalan Al-Qur’an 

Menghafal Al-Qur’an merupakan sebuah proses mengingat materi 

ayat (rincian bagian – bagiannya, seperti fonetik, waqaf, dan lain – lain) 

secara sempurna. Sehingga seluruh prose pengingatan terhadap ayat dan 

bagian – bagiannya dimulai dari proses awal, sehingga pengingatan 

kembali (recalling) harus tepat.
11

 Apabila salah dalam memasukan materi 

                                                           
8
 Rois Mahfud, Al-Islam Pendidikan Agama Islam, (Jakarta : Erlangga, 2011),h.110 

9
 Syaiful Sagala,  Konsep dan Makna Pembelajaran, (Bandung :Alfa Beta, 2003), h. 128. 

10
 Ahsin Wijaya Al Hafidz, Bimbingan Praktis Menghafal Alqur‟an, (Jakarta : Amzah 

2008),h.1 
11

 Wiwi ALwiyah Wahid, Menghafal Cepat Menghafal Al-Qur‟an, Dalam Mazidatul 

Ilmia “Hubungan antara Hafalan Al-Qur‟an dengan Prestasi Belajar Siswa kelas IV Sekolah 
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atau menyimpan materi, maka akan salah dalam mengingat materi 

tersebut. Bahkan materi tersebut sulit untuk ditemukan kembali dalam 

memori atau ingatan manusia. 

d. Hukum Menghafal Al-Qur’an 

Al-Qur’an diturunkan secara mutawatir, yang berarti malaikat jibril 

menyampaikan kepada Rasulullah Saw secara berangsur – angsur 

merupakan isyarat dan dorongan kearah timbulnya Himmah (semangat) 

untuk menghafalkan, dan Rasulullah dipersiapkan untuk menguasai 

wahyu secara hafalan, agar beliau menjadi teladan bagi umatnya,. 

Begitulah yang dilakukan oleh Rasulullah. Beliau menerima wahyu 

secara hafalan, mengajarkan secara hafalan, dan mendorong para 

sahabatnya untuk menghafalkannya.
12

 

Usaha – usaha dalam memalsukan Al-Qur’an sebenarnya telah ada 

pada masa Rasulullah, akan tetapi dengan adanya hafidz (penghafal Al-

Qur’an) maka usaha tersebut dapat digagalkan. Dan Allah pun yang 

memberikan jaminan atas pemeliharaan kemurnian Al-Qur’an ini sendiri. 

Seperti dalam firman Allah SWT 

ۡلنَا   ۡكرَ ٱإِنَّا نَۡحُن نَزَّ فِظُوَن  ۥَوإِنَّا لَهُ  لذِّ   ٩لََحَٰ

 
Artinya: “Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Quran, dan 

sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya. (QS.Al-Hijr/15 :9)
13

 

 

                                                                                                                                                               
dasar islam As-Salam Malang”  (Skripsi Program Sarjana S1 Tarbiyah Universitas Islam Negeri 

Maulana Malik Ibrahim Malang : 2016),h.17 
12

 Ahsin Wijaya Al Hafidz, Loc.Cit. 
13

 Departemen Agama, Al-Qur‟an dan Terjemahan,h.262 
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Hukum menghafalkan Al-Qur’an ialah Fardhu kifayah, yang berarti 

jika kewajiban ini terpenuhi oleh sejumlah orang ( yang mencapai tingkat 

muhadatawatir) maka gugurlah kewajiban tersebut dari yang lainnya. 

Sebaliknya jika kewajiban ini tidak terpenuhi maka semua umat Islam 

akan menanggung dosanya.  

Hal ini mengutip perkataan syeikh Muhammad Makki Nasr dalam 

Ahsin Wijaya, “sesungguhnya menghafal Al-Qur‟an diluar kepala 

hukumnya fardhu kifayah”.
14

 Terlepas dari hukum menghafal Al-qur’an 

adalah Fardhu kifayah, sebenarnya untuk penulis pribadi menyimpulkan 

bahwa sesungguhnya setiap individu seharusnya wajib memiliki hafalan 

Al-Qur’an. Mengingat setiap shalat salah satu rukun shalat ialah 

membaca Al-fatihah bahkan tidak akan dianggap sah shalat itu tanpa 

membaca Al-fatihah, dan setelahnya membacakan ayat Al-Qur’an yang 

lain. 

e. Langkah – Langkah Menghafalkan Al-Qur’an 

Dalam menghafalkan Ayat – ayat suci Al-Qur’an ternyata memiliki 

tahapan – tahapan, hal ini agar seseorang yang akan menghafalkan Al-

Qur’an mendapatkan hasil yang maksimal dan kelancaran saat 

mengafalkannya. 

Majdi Ubaid dalam bukunya yang berjudul 9 langkah mudah 

menghafalkan Al-Qur’an memaparkan 9 langkah yang harus ditempuh 

bagi orang – orang yang ingin menghafalkan Al-Qur’an, diantaranya : 

                                                           
14

 Ibid.,h.24 
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1) Menanamkan kerinduan, kecintaan, dan keinginan yang 

menyala – nyala untuk menghafalkan Al-Qur’an 

Dalam menanamkan rasa kerinduan, kecintaan dan keinginan 

kuat untuk menghafalkan Al-Qur’an dapat dimulai dengan dua hal, 

yaitu mengetahui kedudukan Al-Qur’an dan merasakan keagungan 

pahala menghafalkan Al-Qur’an.
15

 

Al-Qur’an memiliki kedudukan yang Agung dan sangat Mulia, 

sebab Al-Qur’an berisi perkataan–perkataan Allah SWT, dan sebaik 

– baik perkataan adalah kalam Allah. Bahkan dalam beberapa ayat 

Allah menegaskan kemuliaan dan keagungan Al-Qur’an, salah 

satunya yaitu dalam Qur’an Surah Al-Waqi’ah/56 ayat 77 dan 

Sad/38 ayat 1. 

            

Artinya: “Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang 

sangat mulia.” (QS. Al-Waqi’ah/56 : 77)
16

 

 

            

Artinya: “Shaad, demi Al Quran yang mempunyai 

keagungan.”(QS. Sad/38 : 1)
17

 

 

2) Memupuk ikhlas, tawakal, dan doa 

Menghafalkan Al-Qur’an haruslah didasari dengan niat yang 

lurus semata–mata mencari ridho Allah SWT, jangan sampai 

menghafalkan Al-Qur’an karena ingin mencari popularitas, dan ingin 

                                                           
15

 Majdi Ubaid, 9 Langkah Mudah Menghafal Al-Qur‟an, (solo, Aqwam, 2014),h.32 
16

 Departemen Agama, Op.Cit., h.537 
17

 Ibid.,h.453 
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dilihat manusia lain sebagai seorang hafizh. Sebab niat yang salah 

akan merusak amal dan hafalan. 

Rasulullah SAW telah menuturkan  tentang tiga orang yang 

pertama kali diadili pada hari kiamat, salah satunya adalah orang 

yang memiliki hafan Al-Qur’an dengan niat yang salah, beliau 

bersabda : 

“Dan orang yang belajar ilmu dan mengajarkannya, serta 

membaca Al-Qur‟an. Ia pun didatangkan (untuk diadili), lalu Allah 

menampakan nikmat – nikmatNya kepadanya, lalu bertanya, „apa 

yang kamu lakukan ketika di dunia?‟ iamenjawab „aku belajar ilmu 

dan mengerjakannya, serta membaca Al-Qur‟an, demi Engkau.‟ 

Allah pun berfirman, „kamu dusta! Kamubelajar ilmu agar disebut 

sebagai seorang qari‟. Ini semua sudah kamu dapatkan.‟ Kemudian 

diperintahkan kepadanya supaya dia dicampakan dan dilemparkan 

ke dalam neraka. (HR. Muslim)
18

 

 

Setelah niat yang sudah lurus, ikhlas lillahhita‟ala selanjutnya 

diiringi doa yang penuh dengan keyakinan bahwa doa itu akan 

dikabulkan. Sebab Allah SWT sendirilah yang telah menjamin doa – 

doa para hambaNya. Allah berfirman : 

                

             

Artinya : Dan Tuhanmu berfirman: "Berdoalah kepada-Ku, 

niscaya akan Kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang – orang 

yang menyombongkan diri dari menyembah-Ku akan masuk neraka 

Jahannam dalam keadaan hina dina" (QS. Al-mu’min : 60)
19

 

 

 

 

 

                                                           
18

 Majdi Ubaid, 9 Langkah Mudah Menghafal Al-Qur‟an,(Solo : Aqwam,2015),h.33 
19

 Departemen Agama, Op.cit.,h.474 
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3) Jangan banyak beralasan 

Salah satu hal yang membuat malas menghafal ialah banyaknya 

alasan – alasan untuk tidak menghafalkan Alqur’an. Seperti alasan 

sibuk, tidak pandai mengingat, dan lain sebagainya. Padahal, jika 

memiliki niat yang tinggi pasti akan mudah meraihnya, sebab Allah 

SWT yang akan memudahkan jalannya. Allah berfirman  

                      

Artinya: “Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari 

keridhaan) Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka 

jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta 

orang-orang yang berbuat baik.” (QS Al-Ankabut/29 : 69)
20

 

 
4) Menguatkan keyakinan diri dan kata – kata positif 

Mulailah untuk menanamkan kata – kata positif pada diri 

sendiri, sebab dari kata – kata inilah nantinya akan direkam oleh otak 

bawah sadar. Selanjutnya, ia akan menjadi bagian dari kepribadian 

seseorang, serta berpengaruh besar terhadap kekuatan otak dan 

kemampuan menghafal.
21

 

5) Menciptakan rasa rileks dan suasana belajar yang ideal 

Rileksnya tubuh dan otak termasuk perkara terpenting yang 

membantu untuk terlepas dari dari perasaan gelisah dan kepenatan 

setelah beraktifitas, merelaksasi tubuh dan otak, sekalipun selama 5 

menit memiliki dampak positif terhadap tubuh. Karena relaksasi ini 

akan menghasilkan hormone endorphin, yaitu hormon yang sangat 

                                                           
20

 Ibid.,h.404 
21

 Majdi Ubaid, 9 Langkah Mudah Menghafal Al-Qur‟an,(Solo : Aqwam,2015),h.82 
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bermanfaat dan sebagai pengobatan Rabbani untuk bernagai 

penyakit. 

6) Melakukan visualisasi 

Menurut Majdi Ubaid melakukan visualisasi yaitu dengan 

membayangkan tentang kehidupan di dunia dan di akhirat setelah 

tuntas menghafalkan Al-Qur’an dan visualisasi ini dilakukan 

sebelum menghafal, sebelum tidur dan setelah selesai shalat. Hal ini 

dengat tujuan untuk senantiasa membangkitkan semangat 

menghafalkan Al-Qur’an. 

7) Optimalisasi panca indra 

Pada umumnya, seseorang akan mengingat 20% dari yang 

dibaca, 30% dari yang didengar, 40% dari yang dilihat, 50% dari 

yang diucapkan, 60% dari yang dikerjakan dan 90% dari yang 

dilihat, dengar, ucapkan dan kerjakan.
22

 Dalam menghafalkan 

Alqur’an haruslah mengotimalkan panca indra agar hafalan tidak 

mudah menghilang. 

8) Murajaah (pengulangan) 

Seorang penghafal Al-Qur’an tidak bisa lepas dari murajaah 

atau mengulang kembali hafalannya. Cara yang mudah dilakukan 

untuk murajaah hafalan ialah dengan membacanya pada saat 

melakukan shalat. 

9) Menentukan tujuan dan menyusun rencana 

                                                           
22

 Ibid.,h.129 
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Tujuan yang jelas dan terperinci walaupun sulit akan lebih 

mudah docapai dibandingkan dengan tujuan – tuuan mudah namun 

masih samar–samar.
23

 

 

f. Indikator Kemampuan Menghafal Al-Qur’an 

Dalam buku At-Tabyan Adab Penghafal Al-Qur’an menyebutkan 

Indikator Menghafal al-Qur’an, diantaranya: 

1) Tahfidz 

Penilaian tahfidz difokuskan terhadap kebenaran susunan ayat 

yang dihafal, kelancaran dalam melafalkan ayat, dan kesempurnaan 

hafalan. Dengan kata lain, tidak ada satu huruf, bahkan ayat al-

Qur’an yang terlewatkan dalam hafalan.
24

 

2) Tajwid  

Indikator tajwid difokuskan dalam menilai kesempurnaan bunyi 

bacaan al-Qur’an menurut aturan hukum tertentu. Aturan tersebut 

meliputi tempat keluarnya huruf (makhorijul huruf), sifat-sifat huruf 

(shifatul hurf), hukum tertentu bagi huruf (ahkamul hurf), aturan 

panjang pendeknya suatu bacaan al-Qur’an (mad), dan hukum bagi 

penentuan berhenti atau terusnya suatu bacaan (waqof). 
25

 

3) Kefasihan dan Adab  

Indikator kefasihan dan adab dalam menghafal al-Qur’an 

difokuskan dalam menilai bacaan al-Qur’an dengan memperhatikan 

                                                           
23

 Ibid.,h.157 
24

 Abu ZAkaria Yahya, At-Tibyan Adab Penghafal Al-Qur’an, (solo, Al-Qowam, 

2014),h.5 
25

 Ibid.,H.5 
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ketepatan berhenti dan memulai bacaan sesuain dengan hukumnya, 

serta menilai bacaan yang dilantunkan secara tartil dengan 

memperhitungkan suara yang indah.
26

 

 

Kemampuan menghafal Al-Qur’an seseorang dapat dilihat dari tiga 

aspek, yaitu : kelancaran, kesesuaian bacaan dengan kaidah ilmu tajwid 

dan fashahah.
27

 

1) Kelancaran dalam menghafal Al-Qur’an.  

Salah satu ingatan yang baik yaitu siap, bisa memproduksi 

hafalan dengan mudah saat dibutuhkan.
28

 dan diantara syarat 

menghafal Al-Quran yaitu, teliti serta menjaga hafalan dari lupa. 

Sehingga, kemampuan menghafal Al-Qur’an seseorang dapat 

dikategorikan baik apabila orang yang menghafal Al-Qur’an bisa 

menghafalnya dengan benar, sedikit kesalahannya, walaupun ada 

yang salah, kalau diingatkan langsung bisa.  

2) Kesesuaian bacaan dengan kaidah ilmu tajwid, diantaranya :  

a) Makharijul huruf (tempat keluarnya huruf) 

b) Shifatul huruf (sifat atau keadaan ketika membaca huruf) 

c) Ahkamul huruf (hukum atau kaidah bacaan)  

d) Ahkamul mad wa Qashr (hukum panjang dan pendeknya 

bacaan) 

                                                           
26

 Ibid.,h.6 
27

 Syaiful Sagala, konsep dan makna pembelajara, dalam Salis Kotami Mabruri“korelasi 

antara enghafal Al-Qur‟an denga kecerdasan siswa – siswi SMP IT Insan Mulia Lampung Timur” 

(skripsi Program pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017),h.29 
28

 Ibid., h.29 
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3) Fashahah  

a) Al-wafu wa al-ibtida‟ (kecepatan berhenti dan memulai 

bacaan Al-Qur’an) 

b) Mura‟atul huruf wa al-harakat (menjaga keberadaan huruf 

dan haraka)  

c) Mur‟aatul kalimah wa al-ayat (menjaga dan memelihara 

keberadaan kata dan ayat) 

 

g. Keutamaan Membaca dan Menghafalkan Al-Qur’an 

Menghafal Al-Qur’an sebagai bentuk menjaga sepenuh jiwa dan 

raga amalan dalam Al-Qur’an. Apalagi dalam sholat, umat Islam 

diwajibkan untuk membaca surah pendek atau surah lain selain Al-

Fatihah. Untuk itu, menghafal dan membaca Al-Qur’an adalah bagian 

penting dari kehidupan seorang muslim dan muslimah.
29

 Diriwayatkan 

dari Aisyah ra, ia bertkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: 

َفرَِة اْلِكرَاِم ، َوَمَثُل الَِّذى يَ ْقرَأُ اْلُقْرآَن َوْىَو يَ تَ َعاَىدُ َمَثُل الَِّذى  ُه َوْىَو يَ ْقرَأُ اْلُقْرآَن َوْىَو َحاِفٌظ َلُو َمَع السَّ
 َعَلْيِو َشِديٌد ، فَ َلُو َأْجرَانِ 

“Orang yang membaca dan menghafal al-Quran, dia bersama para 

malaikat yang mulia. Sementara orang yang membaca al-Quran, dia 

berusaha menghafalnya, dan itu menjadi beban baginya, maka dia 

mendapat dua pahala.” (HR. Bukhari 4937)
30

 

Diriwayatkan dari Abu Musa Al-Asy’ari ra, ia berkata bahwa 

Rasulullah SAW bersabda,  

                                                           
29

 Sa’dulloh, 9 Cara Menghafal Al-Qur‟an (Jakarta : Gema Insani, 2008), h.21 
30

 Tim Penerjemah Jabal, Sahih Bukhari dan Muslim, (Bandung : Jabal, 2015), h.157 
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النَِّبِّ َصّلى اهللُ عن أََنُس ْبُن َماِلٍك َرِضَي اللَُّو َعْنُو َعْن َأِب ُموَسى اْْلَْشَعرِيِّ َرِضَي اللَُّو َعْنُو َعْن 
: وَسلَّم قَالَ َعَلْيِو   

ِة: رحُِيَها طَيٌِّب َوَطْعُمَها طَيِّ  ٌب. َوَمَثُل اْلُمْؤِمِن الَِّذي الَ َمَثُل اْلُمْؤِمِن الَِّذي يَ ْقرَأُ اْلُقْرآَن، َمَثُل اْْلُتْ ُرجَّ
َن، َمَثُل الرَّحْيَانَ ِة: يَ ْقرَأُ اْلُقْرآَن، َمَثُل التَّْمرَِة: اَل رِيَح ََلَا َوطَْعُمَها ُحْلٌو. َوَمَثُل اْلُمَناِفِق الَِّذي يَ ْقرَأُ اْلُق ْرآ

. َوَمَثُل اْلُمَناِفِق الَّذِ  ي اَل يَ ْق رَأُ اْلُقْرآَن، َكَمَثِل اْْلَْنظََلِة: لَْيَس ََلَا رِيٌح َوَطْعُمَها رحُِيَها طَيٌِّب َوطَْعُمَها ُمرٌّ
 ُمرٌّ . متفق عليو

Anas ibn Malik berkata : Abu Musa al-Asy’ari berkata : Rasulullah 

SAW bersabda : “Perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-

Qur‟an ialah seperti buah utrujah, ialah buah yang berbau harum dan 

rasanya enak. Sedangkan perumpamaan orang mukmin yang tidak 

membaca Al-Qur‟an ialah seperti buah kurma, tidak ada baunya akan 

tetapi rasanya manis. Adapun perumpamaan orang munafik yang 

membaca Al-Qur‟an ialah seperti buah raihanah, yaitu buah yang 

berbau harum tetapi rasanya pahit. Sedangkan perumpamaan orang 

munafik yang tidak membaca Al-Qur‟an ialah seperti buah hanzhalah 

(peria), yaitu buah yang tidak ada bau sama sekali dan rasanya pahit.” 

(HR. Bukhari dan Muslim no 440)
31

 

 

Dapat dilihat, seseorang yang membaca dan memiliki hafalan Al-

Qur’an kedudukannya begitu dimuliakan, dan mendapat pkebaikan – 

kebaikan baik di duna maupun akhirat. 

 

2. Pengertian Kecerdasan Emosional 

a. Pengertian Kecerdasan 

Kecerdasan ialah kemampuan seseorang untuk menyesuaikan diri 

dengan keadaan – keadaan yang baru, secara cepat dan tepat.
32

 Beberapa 

ahli mencoba merumuskan definisi kecerdasan, Menurut Amstrong 
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“Kecerdasan merupakan kemampuan untuk menangkap situasi baru serta 

kemampuan anak belajar dari pengalaman masa lalu seseorang. “
33

 

Sedangkan menurut super dan cites mengemukakan definisi 

kecerdasan sebagai “kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan 

atau belajar dari pengalaman”
34

 Hal ini didasarkan bahwa manusia hidup 

dan berinteraksi di dalam lingkungan yang kompleks. Untuk itu 

memerlukan kemampuan untuk menguasai diri dengan lingkungannya 

demi kelestarian hidupnya, manusia harus belajar dari pengalamannya. 

Menurut Gardner dalam buku karya Nana Syaodih Sukmadinata 

menjelaskan dan membagi kecerdasan menjadi tujuh macam, yaitu:
35

 

1) Kecerdasan Linguistik, yaitu kemampuan membaca, menulis 

dan berkomunikasi dengan kata – kata atau bahasa. 

2) Kecerdasan Logis Matematis, yaitu kemampuan berfikir (nalar) 

dan menghitung, serta berfikir logis dan sistematis. 

3) Kecerdasan Ruang-Visual, yaitu kemampuan berfikir 

menggunakan gambar, menvisualisasikan hasil masa depan. 

4) Kecerdasan Musical, yaitu kemampuan mengubah atau 

menciptakan lagu, dapat bernyanyi dengan baik atau memahami 

dan mengapresiasi music serta menjaga ritme. 
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5) Kecerdasan Kinestetik (gerakan fisik), yaitu kemampuan 

menggunakan tubuh secara terampil untuk memecahkan 

masalah, menciptakan barang serta dapat mengemukakan 

pendapat dan emosi. 

6) Kecerdasan Interpersonal (Hubungan Social), yaitu kemampuan 

menganalisis diri sendiri, membuat rencana dan membuat tujuan 

yang akan dicapai. 

7) Kecerdasan Intrapersonal (kerohanian), yaitu kemampuan 

dalam bidang kerohanian (keagamaan). 

Cerdas sendiri dapat diartikan sebagai “kemampuan individu untuk 

memahami, berinovasi, memberikan bimbingan yang terarah untuk 

perilaku, dan kemampuan mawas diri. Ia merupakan kemampuan 

individu untuk memahami masalah, mencari solusinya, mengukur solusi 

atau mengkritiknya, atau memodifikasinya.
36

 Dari beberapa definisi 

kecerdasan diatas dapat disimpulkan bahwa kecerdasan merupakan 

kemampuan seseorang dalam menyesuaikan diri dengan keadaan – 

keadaan yang baru, secara cepat dan tepat. 

 

b. Pengertian Emosi 

Dalam bukunya yang berjudul himpunan Istilah Psikologi karya M. 

Noor HS, “emosi merupakan kekuatan kejiwaan untuk merasakan 

sesuatu. Dari segi etimologis, emosi berasal dari akar kata Bahasa latin 

„movere” yang berarti menggerakan / bergerak. Kemudian ditambahkan 

dengan awalan „e” untuk memberi arti bergerak menjauh. Makna ini 
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menyiratkan kesan bahwa kecenderungan bertindak merupakan hal 

mutlak dalam emosi.
37

  

 

Daniel Goleman mengatakan bahwa emosi merujuk kepada suatu 

perasaan dan pikiran – pikiran yang khas, suatu keadaan biologis dan 

psikologis, dan serangkaian kecenderungan untuk bertindak.
38

  

Menurut R. Plutchik terdapat beberapa emosi dasar, yakni : 

kegembiraan (joy), ketakutan (fear), kesedihan (sadness), dan kemarahan 

(anger) yang digambarkan dalam sebah lingkaran (roda) bersama dengan 

emosi – emosi campuran (mixed) yang bisa sangat beragam.
39

 Menurut 

Daniel Goleman, terdapat macam – macam emosi, yaitu:
40

 

1) Amarah. Seperti mengamuk, beringas, benci, marah besar 

jengkel, kesal hati, terganggu, rasa pahit, tersinggung, 

bermusuhan dan barangkali yang paling hebat tindakan 

kekerasan. 

2) Kesedihan. Seperti Pedih, sedih, muram, suram, mengasihani 

diri, kesepian, ditolak, puts asa, dan bahkan bisa depresi berat. 

3) Rasa takut. Seperti cemas, taut, gugugp, kawatir, was – was, 

waspada, tidak tenang, ngeri, kecut, bisa jadi fobia dan panik. 

4) Kenikmatan. Seperti Bahagia, gembira, puas, riang, senang, 

terhibur, bangga, kenikmatan indrawi, takjub, rasa terpesona, 

dan kegirangan luar biasa. 
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5) Cinta. Seperti Penerimaan, persahabatan, kepercayaan, kebaikan 

hati, rasa dekat, bakti, hormat, kasmaran, kasih. 

6) Terkejut. Seperti Terkejut, terkesiap, takjub, terpana. 

7) Jengkel. Seperti Kesal, hina, jijik, muak, mual, benci, tidak suka. 

8) Malu. Seperti Rasa salah, malu hati, kesal hati, sesal hina, aib. 

 

Varian–varian emosi ini memiliki fungsi bagi kehidupan, menurut 

goleman dan hammen, setidaknya ada empat fungsi emosi dalam 

kehidupan manusia :
41

 

1) Emosi Berfungsi Sebagai Pembangkit Energi 

Tanpa emosi manusia tidak sadar atau sama seperti orang mati 

karena hisup artinya merasai, mengalami, bereaksi, dan bertindak. 

Dengan emosi manusia membangkitkan dan membilisasi energi yang 

dimilikinya, seperti marah menggerakan untuk menyerang, takut 

menggerakan untuk berlari, cinta mendorong manusia untuk 

mendekat dan bermesraan. 

2) Emosi berfungsi sebagai pembawa informasi  

Sesungguhnya seseorang dapat memberikan informasi menganai 

keadaan dirinya, misalnya sedang marah berarti sedang dihambat 

atau diserang orang lain. Sedih menandakan hilangnya sesuatu yang 

disenangi atau dikasihi, bahagia berarti mendapatkan sesuatu yang 

disenangi atau berhasil menghindari sesuatu yang tidak disukai.  
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3) Emosi berfungsi sebagai komunikasi intrapersonal dan 

interpersonal sekaligus. 

Dengan memberikan emosi pada saat berinteraksi akan sangat 

mudah dipahami secara universal. Misalnya mubaligh yang 

menyertakan seluruh emosinya pada saat sedang berbicara / 

berpidato dipandang lebih hidup, lebih dinamis, dan dianggap lebih 

meyakinkan.  

4) Emosi berfungsi informasi tentang keberhasilan yang telah 

dicapai. 

Ketika mendambakan kesehatan yang prima, kondisi badan 

yang sehat menandakan bahwa apa yang kita dambakan berhasil. 

Kita mencari keindahan dan mengetahui telah memperolehnya ketika 

kita merasakan kenikmatan estetis dalam diri kita. 

Menurut C.T Morgan aspek emosi ada empat :
42

 

1) Emosi sangat erat hubungannya dengan kondisi tubuh denyut 

jantung, sirkulasi darah, pernafasan. 

2) Emosi ialah sesuatu yang di ekspresikan seperti tersenyum, 

tertawa, menangis 

3) Emosi ialah sesuatu yang dirasakan seperti :merasa senang, 

merasa kecewa, 

4) Emosi mendorong seseorang berbuat sesuatu jika senang, atau 

mecegahnya berbuat sesuatu jika tak senang. 
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Dengan adanya fungsi yang bermacam – macam itu menunjukan 

dengan jelas bahwa emosi sangat dibutuhkan dalam kehidupan. Hidup 

tanpa emosi akan terasa hambar bahkan dapat dikatakan hidup tapi mati, 

sebab hatinya telah mati rasa. Namun penempatan emosi itulah yang 

harus diperhatikan.  

c. Teori Emosi 

Ada beberapa teori emosi yang dikemukakan oleh beberapa ahli 

untuk menjelaskan hubungan atau pengaruh emosi terhadap tingkah laku, 

diantaranya:
43

 

1) Teori sentral 

Menurut Walter B. Canon, tingkah laku merupakan akibat dari 

emosi yang dialami oleh individu. Emosilah yang menimbulkan 

tingkah laku dan bukan sebaliknya. 

2) Teori peripheral 

Teori ini berbanding terbalik dengan teori sentral, Menurut 

James dan Lange tingkah laku seseorang bukanlah merupakan akibat 

dari emosi, melainkan emosi yang dialami oleh individu itu sebagai 

akibat dari tingkah lakunya. Contohnya seseorang bukannya karena 

takut kemudian lari, melainkan karena lari menyebabkan seseorang 

jadi takut. 
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3) Teori kepribadian 

Emosi merupakan suatu aktivitas pribadi dimana pribadi ini 

tidak dapat dipisah – pisahkan. 

4) Teori kedaruratan emosi 

Teori ini mengemukakan bahwa reaksi yang mendalam dari 

kecepatan jantung semakin bertambah akan menambah cepatnya 

aliran darah menuju ke urat – urat, hambatan pada pencernaan, 

pengembangan kantung – kantung di dalam paru – paru dan proses 

lainnya yang mencirikan secara khas keadaan emosional seseorang, 

kemudain menyiapkan organisme untuk melarikan diri atau 

berkelahi, sesuai dengan penilaian terhadap situasi yang ada oleh 

kulit otak. Teori ini di kemukakan oleh Cannon. 

 

d. Karakteristik Perkembangan Emosi Remaja 

Masa remaja biasanya memiliki energy yang besar, emosi berkobar – 

kobar, sedangkan pengendalian diri belum sempurna. Masa ini 

merupakan peralihan antara masa anak – anak ke masa dewasa yang 

berlangsung sekitar unur 13 tahun sampai 18 tahun seorang remaja akan 

mengalami perkembangan mencapai kematangan fisik, mental, social dan 

emosional. Secara garis besar perkembangan emosi remaja dapat dibagi 

ke dalam empat periode, diantaranya:
44

 

1) Periode Praremaja, pada periode ini kepekaan terhadap 

rangsangan dari luar dan respon mereka biasanya berlebih 
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sehingga mereka mudah tersinggung dan cengeng tetapi juga 

cepat merasa senang atau bahkan meledak ledak. 

2) Periode Remaja Awal, control terhadap dirinya bertambah sulit 

dan mereka cepat marah dengan cara – cara yang kurang wajar 

untuk meyakinkan dunia sekitarnya. Perilaku seperti ini 

sesungguhnya terjadi karena adanya kecemasanterhadap dirinya 

sendiri sehingga muncul dalam reaksi yang kadang – kadang 

tidak wajar. 

3) Periode Remaja Tengah, remaja pada periode pertengahan ini 

mulai meragukan mengenai baik dan buruk. Remaja seringkali 

ingin membentuk nilai – nilai mereka sendiri yang mereka 

anggap benar, baik, dan pantas untuk dikembangkan di kalangan 

mereka sendiri, terlebih jika orang dewasa ingin memaksakan 

nilai - nilainya sendiri agar di patuhi tanpa memberikan alasan 

yang masuk akal menurut mereka. 

4) Periode Remaja Akhir, pada periode ini remaja mulai 

memandang dirinya sebagai orang dewasa dan mulai mampu 

menunjukan emikiran, sikap, perilaku yang semakin dewasa dan 

emosinya pun mulai stabil. Mereka mulai memilih cara – cara 

hidup yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap dirinya 

sendiri, orang tua, dan masyarakat. 
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e. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Emosi 

Pada Remaja 

Perubahan emosi seseorang pada umumnya tampak jelas pada 

perubahan tingkah lakunya, begitupun dengan perkembangan emosi 

remaja. Sejumlah factor yang mempengaruhi perkembangan emosi 

remaja adalah sebagai berikut :
45

 

1) Perubahan jasmani 

2) Perubahan pola interaksi dengan orang tua 

3) Perubahan interaksi dengan teman sebaya 

4) Perubahan pandangan luar 

5) Perubahan interaksi dengan sekolah 

 

f. Kecerdasan Emosional  

Menurut Ari Ginanjar dalam bukunya yang berjudul ESQ 

(Emotional sprititual quetient) mengungkapkan “Kecerdasan emosional 

(EQ) adalah kemampuan untuk merasa. Kunci kecerdasan emosi adalah 

pada kejujuran suara hati.”
46

 Dari hasil penelitian karya salis khotami 

mabruri, memaparkan adanya beberapa pendapat para ahli mengenai 

pengertian kecerdasan emosional, diantaranya : 

1) Kecerdasan emosional adalah suatu kemampuan untuk 

memahami perasaan diri masing – masing dan perasaan orang 

lain, kemampuan untuk memotivasi dirinya sendiri dan menata 
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dengan baik emosi-emosi yang muncul dalam dirinya dan dalam 

dirinya dan dalam hubungan dengan orang lain.
47

 

2) Kecerdasan emosional adalah rangkaian kemampuan, 

kompetensi, dan kecakapan non kognitif yang mempengaruhi 

kemampuan seseorang untuk berhasil mengatasi tuntutan dan 

tekanan lingkungan.
48

 

3) Sedangkan Daniel Goleman mengatakan “emotinal intelligence: 

abilities such a being able to motivate oneself and perrsist in the 

face of frustation: to control impluse and delay grafication; to 

regulate one‟s mood and keep distress from swaming the ability 

to think: to empathize and to hope” 

 

“Kecerdasan emosional adalah kemampuan –kemampuan 

seperti kemampuan memotivasi diri dan bertahan dalam mengadapi 

frustasi, mengendalikan dorongan hati dan tidak berlebih-lebihan 

mengatur suasana hati dan menjaga agar tetap berfikir jernih, 

berempati dan optimis”. 

 

Dari uraian mengenai kecerdasan emosional (eq) dapat disimpulkan 

bahwa kecerdasan emosional adalah kemampuan mengenali perasaan diri 

sendiri dan perasaan orang lain, dapat mengontrol emosi yang akan di 

ungkapkan sesuai porsinya sehingga tidak terkesan berlebihan ataupun 

datar. Semua ini dapat terlaksana apabila seseorang menghargai prinsip 

yang benar, paradigmanya akan berdasarkan pada prinsip dan kenyataan 

dengan suara hatiyang berperan sebagai kompasnya. 
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g. Indikator Kecerdasan Emosional   

Menurut goelman, Indikator kecerdasan emosional terdiri dari lima 

unsur, yaitu sebagai berikut: 

1) Mengenali Emosi Diri  

Kemampuan untuk memahami perasaan dari waktu ke waktu 

merupakan hal penting bagi pemahaman diri seseorang. Mengenali 

diri merupakan inti dari kecerdasan emosional, yaitu kesadaran akan 

perasaan diri sendiri sewaktu perasaan timbul. Mengenali emosi diri 

sangat erat kaitannya dengan kesadaran diri atau kemampuan untuk 

mengenali perasaan sewaktu perasaan itu timbul.
49

 

Dengan kesadaran diri seseorang dapat merasakan apa yang 

dirasakannya suatu saat dan menggunakannya untuk memandu 

pengambilan keputusan diri sendiri, memiliki tolak ukur yang 

realistis atas kemampuan diri dan kepercayaan diri yang kuat
50

 

2) Mengelola Emosi Dalam Diri 

Kemampuan mengelola emosi akan berdampak positif terhadap 

pelaksanaan tugas, peka terhadap kata hati dan sanggup menunda 

kenikmatan sebelum tercapainya suatu sasaran, serta mampu 

memulihkan kembali dari tekanan  emosi.
51

 

Kemampuan mengelola emosi meliputi kecakapan untuk tetap 

tenang, menghilangkan kegelisahan, kesedihan, atau sesuatu yang 
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menjengkelkan. Seseorang yang memiliki kemampuan mengelola 

emosi dengan baik akan mampu menyikapi rintangan-rintangan 

hidup dengan baik. Namun sebaliknya seseorang yang tidak 

memiliki kemampuan mengelola emosi akan terus-menerus melawan 

perasaan-perasaan gelisah dan penyesalan Orang yang seringkali 

merasakan dikuasai emosi dan tak berdaya untuk melepaskan diri, 

mereka mudah marah dan tidak peka terhadap perasaannya. 

Sehingga ia larut dalam perasaan-perasaan itu. Akibatnya, mereka 

kurang berupaya melepaskan diri dari suasana hati yang jelek, 

merasa tidak mempunyai kendali atas kehidupan emosional.
52

 

3) Memotivasi Diri 

Motivasi  merupakan salah satu faktor yang sangat penting 

dalam aspek kehidupan manusia, demikian juga para peserta didik 

mau melakukan sesuatu bilamana berguna bagi mereka untuk 

melakukan tugas-tugas pekerjaan sekolah. Peserta didik yang 

mempunyai intelegensi tinggi namun gagal dalam pelajaran karena 

kurang adanya motivasi. Hasil akan baik dapat tercapai jika diikuti 

dengan motivasi yang kuat.
53

 Motivasi akan sangat membantu 

seorang peserta didik untuk konsentrasi dalam belajar, karena 

dengan motivasi peserta didik akan lebih bersungguh – sungguh 

dalam menekuni studinya.
54

 Oleh karena itu kuat lemahnya motivasi 
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berprestasi yang dimiliki seseorang sangat menentukan besar 

kecilnya prestasi yang dapat diraihnya dalam kehidupan. 

4) Mengenali emosi orang lain (empaty)  

Menurut M. Noor HS “empati ialah kesanggupan meneliti 

dengan baik kesulitan – kesulitan yang dihadapi orang lain.”
55

 

Empati ialah bereaksi terhadap perasaan orang lain dengan respon 

emosional yang sama dengan orang. Empati menekankan pentingnya 

mengindra perasaan dan perspektif orang lain sebagai dasar untuk 

membangun hubungan interpersonal yang sehat 

 

Dikutip dari CNN Indonesia untuk dapat mengetahui kadar EQ 

dalam diri, selain melaksanakan serangkaian tes dengan psikolog dapat 

pula dilihat dari beberapa tindakan dalam kehidupan sehari – hari. Seperti 

dalam sebuah diskusi forum di Quora, terdapat beberapa tindakan yang 

mencerminkan EQ yang dapat terlihat dalam kehidupan sehari-hari tanpa 

perlu membayar tes psikologi.
56

 Seperti: 

1) Mendengarkan dan berbicara 

2) Berhati-hati dalam bertindak 

3) Mengelola emosi dengan baik 

4) Memiliki selera humor  

5) Memberikan umpan balik saat berkomunikasi 
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h. Langkah – Langkah Mengembangkan Kecerdasan Emosional 

Daniel Goleman mengemukakan beberapa cara yang dapat 

mengembangkan emosi remaja agar dapat memiliki kecerdasan 

emosional, cara ini diberi nama Self-Science Curriculum. Adapun cara 

mengembangkan kecerdesasan tersebut adalah sebagai berikut :
57

 

1) Belajar mengembangkan kesadaran diri 

2) Belajar mengambil keputusan pribadi 

3) Belajar mengelolaa perasaan 

4) Belajar menangani stress 

5) Belajar berempati 

6) Belajar berkomunikasi 

7) Belajar membuka diri 

8) Belajar mengembangkan pemahaman  

9) Belajar menerima diri sendiri 

10) Belajar mengembangkan tanggung jawab pribadi 

11) Belajar mengembangkan ketegasan 

12) Mempelajari dinamika kelompok 

13) Beljar menyelesaikan konflik 
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B. Hubungan Antara Kemampuan Menghafal Al-Qur’an Dengan 

Kecerdasan Emosional 

Menurut Ari Ginanjar, kecerdasan emosional seseorang terletak pada 

kejujuran suara hati. Robert K Cooper PhD, mengungkapkan bahwa hati 

mengaktifkan nilai – nilai diri yang terdalam, mengubah dari sesuatu yang dipikir 

menjadi sesuatu yang dijalani. Hati adalah sumber keberanian dan semangat, 

integritas serta komitmen.
58

 Hati adalah sumber energy dan perasaan mendalam 

yang menuntut seseorang untuk melakukan pembelajaran, meciptakan kerjasama, 

memimpin, dan melayani. Suara hati murni menjadi pembimbing paling 

sederhana terhadap apa yang harus ditempuh dan apa yang harus diperbuat.  

Sorokin menyebut kecerdasan emosi dengan intuisi manusia, dalam kajian 

studinya pun menemukan kecocokan bahwa intuisi sebagai dasar kebenaran. 

Pandangan Sorokin ini didukung pula oleh beberapa para ahli, seperti plato, 

Aristoteles, Plotinus, santo agustinus, Thomas Hobbes, Henry Bergson, Baruch 

Spinoza, Carl jung dan Alfred nort whitehead. Mereka mengatakan “kebenaran 

yang berasal dari nurani merupakan kebenaran yang dijadikan acuan bagi semua 

kebenaran yang lain”
59

 selanjutnya ari ginanjar memaparkan jika seseorang 

menghargai prinsip yang benar, paradigm seseorang sesungguhnya berdasarkan 

pada prinsip dan kenyataan dengan suara hati yang berperan sebagai kompasnya.  

Seseorang yang memiliki kecerdasan emosional akan melakukan sesuatu 

berdasarkan kejujuran nurani yang berpedoman pada prinsip hidup yang benar. 

Ari Ginanjar dalam bukunya mengungkapkan bahwa materi bacaan sangat 

                                                           
58

 Ary Ginanjar Agustin, Kecerdasan Sukses Membangun Kecerdasan Emosional Dan 

Spiritual (ESQ), (Jakarta : Arga Wijaya Persada, 2015), h.9 
59

 Ibid.,h.10 



44 

 

mempengaruhi alam bawah sadar seseorang. Contohnya saja Karl Marx yang 

telah mempengaruhi pemikiran jutaan orang di rusia dengan ajaran sosialis dan 

komunisnya. Kemudian pemikiran Mao tse Tung yang juga menyebarkan 

pemikiran sosialis dan komunis pada satu juta milyar manusia di China
60

. Pun 

pemikiran – pemikiran barat lainnya yang sudah banyak dianut oleh kaum 

muslim. Padahal sesungguhnya sumber dari segala kebenaran sudah tersedia di 

dalam Al-Qur’an. Jika pemikiran – pemikiran yang penulis sampaikan tadi berasal 

dari pemahaman manusia biasa, beda halnya dengan Al-Qur’an yang diturunkan 

langsung oleh Allah SWT Sang Pencipta dan Sang Maha Berpengetahuan. Maka 

sudah seharusnya prinsip hidup seseorang berpedoman pada Al-Qur’an.  

Al-Qur’an memberikan petunjuk serta aplikasi dari kecerdasan emosional dan 

spiritual atau ESQ yang sangat sesuai dengan suara hati. Seseorang dengan 

kecerdasan emosional akan memiliki hubungan yang baik dengan sesame manusia 

dan seseorang yang memiliki kecerdaasan spiritual akan memiliki hubungan yang 

baik dengan Tuhannya. Sedangkan seseorang yang memiliki kecerdasan 

emosional dan spriritual (ESQ) akan memiliki hubungan yang baik terhadap 

Tuhannya dan sesame manusia. Dalam ESQ, kecerdasan spiritual adalah 

kemampuan untuk memberi makna spiritual terhadap pemikiran, perilaku 

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

transedental. 

Penelitian yang dilakukan Ari Ginanjar tentang zikebiasaan membaca QS. Al-

Faatihah sebanyak 17 kali dalam sehari dan dilakukan dengan penuh penghayatan  
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memiliki manfaat menyembuhkan seseorang dari penyakit psikologis yang 

disebut “perfectionist” yaitu keresahan dan kecemasan akibat belum tercapainya 

target yang ditetapkan.
61

  

Penelitian lain yang dilakukan oleh Dr. Al Qadhi di Klinik Besar Florida 

Amerika Serikat, membuktikan bahwa hanya dengan mendengarkan bacaan ayat – 

ayat Al-Qur’an seorang Muslim dapat merasakan perubahan fisiologis yang 

sangat besar. Seperti penurunan depresi, kesedihan, memperoleh ketenangan jiwa, 

dan menangkal berbagai macam penyakit. Penemuan sang dokter ahli jiwa ini 

tidak serampangan. Penelitiannya ditunjang dengan bantuan peralatan elektronik 

terbaru untuk mendeteksi tekanan darah, detak jantung, ketahanan otot, dan 

ketahanan kulit terhadap aliran listrik. Dari hasil uji cobanya ia berkesimpulan, 

bacaan Alquran berpengaruh besar hingga 97% dalam melahirkan ketenangan 

jiwa dan penyembuhan penyakit.
62

 

Dari kedua penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa seseorang yang 

membaca Hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwasannya seseorang 

yang senantiasa mendengarkan, membaca, dan melafalkan Ayat suci Al-Qur’an 

dengan berulang kali secara khusyuk memperoleh manfaat yang sangat baik bagi 

kesehatan psikologisnya atau ketenangan jiwa. Terlebih bagi para penghafal Al-

Qur’an yang pastinya akan sering mendengar dan mengulang – ulang bacaan yang 
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dihafalkan, sehingga dapat mengatur emosinya dengan baik sebab mendapatkan 

ketenangan jiwa. 

 

C. Tinjauan Pustaka 

Sebagai bahan kajian pustaka, penulis menemukan hasil penelitian 

sebelumnya yang berkaitan dengan tema penelitian ini. Telaah pustaka ini 

bertujuan untuk mempermudah penulis dalam memperoleh gambaran – gambaran 

serta mencari titik – titik persamaan dan perbedaan. Penelitian itu antara lain 

skripsi Mazidatul Ilmia, Nur Sikhatun, Salis Khotami mabruri, dan Nikmatul 

Mukaromah. 

Hasil penelitian saudara Mazidatul Ilmia "Hubungan Antara Hafalan Al-

Qur’an Dengan Prestasi Belajar Siswa Kelas IV Sekolah Dasar Islam As-Salam 

Malang".  Dari penelitian ini menunjukan adanya hubungan positif antara hafalan 

Al-Qur’an dengan prestasi belajar siswa. Titik persamaan penelitian ini dengan 

penelitian penulis ialah pada variabel terikatnya yaitu hafalan Al-Qur’an 

perbedaanya jelas terletak pada variabel bebasnya. Jika penelitian saudara 

Mazidatul Ilmia menggunakan prestasi belajar sebagai variabel terikat, penulis 

menggunakan kecerdasaan emosional sebagai variabel terikat. 

Hasil penelitian saudara Nikmatul Mukaromah “Hubungan Kecerdasan 

emoisonal dengan prestasi belajar Pendidikan Agama Islam di SMK Gajah Mada 

Bandar Lampung” Titik persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah 

dalam mencari tingkat kecerdasan emosional siswa. perbedaanya yaitu jika 

saudara nikmatul mukaromah menetili hubungan kecerdasan emosional dengan 

prestasi belajar siswa, sedangkan penulis meneliti hubungan hafalan Al-Qur’an 
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dengan kecerdasan emosional siswa. Dan terakhir perbedaan penelitian ini terletak 

pada tempat penelitiannya. 

Hasil penelitian saudara Nur Sikhatun “Hubungan Antara Kecerdasan 

Emosional Dengan Kemampuan Menghafal Santri pondok pesantren tahfidz asy-

syarifah brumbung mranggen demak”. Dari penelitian ini menunjukan adanya 

hubungan positif antara kecerdasan emosional dengan prestasi kemampuan 

menghafal siswa. Titik persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah 

pada jenis penelitiannya yaitu mencari korelasi, perbedaanya jelas terletak pada 

tempat penelitiannya otomatis data yang diperoleh pun akan jauh berbeda dan data 

survey yang diperolehpun berbeda jika penelitian saudara Nur Sikhatun 

menjadikan kecerdasan emosional sebagai variable bebas dan kemampuan 

menghafal sebagai variable terikat, peneliti jurstru sebaliknya. 

Hasil penelitian saudara salis khotami “ korelasi antara kemampuan 

menghafal Al-Qur’an dengan kecerdasan emosional siswa SMP IT insan Mulia 

Lampung Timur” persamaan penelitian ini terletak pada variable penelitiannya, 

namun penulis garis bawahi bahwa penelitian ini berbeda dilihat dari tempat 

penelitian, objek penelitian pun berbeda, jika penelitian saudara salis khotami 

meneliti siswa SMP, penulis meneliti siswa SMA yang otomatis data yang 

diperoleh pun akan jauh berbeda. 

 

D. Hipotesis  

Hipotesis berasal dari kata hypo (di bawah, lemah) dan thesa (kebenaran) dari 

dua akar kata tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis adalah kebenaran yang 
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lemah. Kebenaran hipotesis dikatakan lemah karena kebenarannya baru teruji 

pada tingkat teori.
63

 

Pengujian hipotesis pada korelasi product moment dengan jumlah sampel < 

30 menggunakan uji T, sedangkan untuk sampel >30 menggunakan uji Z.
64

 karena 

sampel dalam penelitian berjumlah 30 siswa maka peneliti menggunakan uji T 

dengan rumus sebagai berikut : 

t = 
  √   

√    
 

H0 :  ρ1  ≥ 0 

Ha :  ρ2 ≤ 0 

ρ :  nilai korelasi dalam formulasi yang dihipotesiskan 

H0 : tidak terdapat korelasi antara hafalan Al-Qur’an dengan kecerdasan 

emosional siswa 

Ha : terdapat korelasi antara hafalan Al-Qur’an dengan kecerdasan emosional 

siswa 

Bila hasil hitung rxy lebih besar dari nilai pada table product moment, taraf 5% 

atau 1% maka hipotesis diterima. Sebaliknya bila hasil lebih kecil dari nilai r pada 

table Product moment pada taraf 5% atau 1%, maka hipotesis di tolak. 
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