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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Menghafal Al-Qur’an merupakan serangkaian kegiatan yang dituntut untuk 

memberikan waktu, tenaga, dan bahkan biaya. Dalam proses menghafal Al-Qur’an, 

seorang penghafal Al-Qur’an sudah tentu harus meluangkan waktu untuk menambah 

hafalan, menjaga hafalan, dan mengulang hafalan yang telah didapatkan (Mukhlisin, 

2016). Al-Qur’an terdiri dari 30 Juz, Juz 30 disebut juga Juz Amma.Juz 30 adalah Juz 

terakhir dalam Al-Qur’an. Menghafal Juz 30 di Fakultas Psikologi UIN Suska Riau 

merupakan salah satu persyaratan untuk ujian munaqasyah. 

Saat menghafal diperlukan konsentrasi dan pemusatan perhatian agar tujuan 

hafal seluruh surat di dalam Juz 30 tercapai. Konsentrasi yang dimaksud untuk 

memusatkan segenap kekuatan dan perhatian pada situasi membantu tumbuhnya 

proses pemusatan dan perhatian (Sardiman, 2012). Saat menghafal diperlukan 

konsentrasi dan pemusatan perhatian didapat ketika kondisi seorang mahasiswa 

merasa nyaman menghafal Juz 30, nyaman dalam menghafal Juz 30 dan fokus pada 

aktivitas menghafal. Kondisi fokus dan konsentrasi penuh pada apa yang ingin 

dicapai individu disebut flow. 

Flow digambarkan sebagai pengalaman yang terjadi saat melakukan aktivitas 

apapun yang membuat orang merasa baik dan termotivasi karena mereka melakukan 

sesuatu yang berharga untuk kepentingannya sendiri (Bakker, 2017). Ketika 
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mahasiswa merasa menghafal Juz 30 merupakan hal yang sangat penting, maka akan 

melibatkan diri dalam proses menghafal. Seseorang akan mengalami flow lebih sering 

ketika tuntutan menghafal dianggap sangat menantang tetapi mereka juga percaya 

bahwa mereka memiliki keterampilan untuk mengatasi tuntunan (Bakker, 2017). 

Menurut Csikzentmihalyi (1997) flow adalah ketika seseorang menjadi sangat terlibat 

dan konsentrasi penuh dalam aktivitas yang sedang dilakukan. 

Flow dibutuhkan dalam berbagai aktivitas (Csikzentmihalyi, 1990) termasuk 

aktivitas menghafal yang disebut flow menghafal. Flow dapat memberikan manfaat 

bagi mahasiswa antara lain lebih fokus, kreatif, dan lebih mudah menyerap aktivitas 

yang sedang dilakukan. Flow dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa antara lain 

dapat membuat mahasiswa lebih fokus, kreatif, lebih mudah menyerap sesuatu yang 

dihafal sehingga berdampak pada hasil belajar yang optimal. Flow dapat memberikan 

manfaat positif bagi mahasiswa antara lain dapat menjadikan mahasiswa lebih fokus, 

kreatif, lebih mudah menyerap menghafal Juz 30, serta dapat mengurangi stress, 

sehingga berdampak pada mudahnya menghafal Juz 30 (Csikzentmihalyi, 1997 ; 

Yuwanto, 2012 dalam Arif, 2013).  

Flow menjadikan mahasiswa lebih fokus terhadap tujuan yang akan dicapai 

(Csikzentmihalyi, 1990). Proses menghafal Juz 30 tidak hanya melibatkan kognitif 

saja, akan tetapi mahasiswa harus benar-benar merasakan manfaat positif dan 

menjadikan menghafal Juz 30 adalah hal yang menyenangkan, agar hafalan Juz 30 

mudah terserap kedalam fikiran. Sehingga ketika mahasiswa flow dalam menghafal 

akan mudah menyerap surat yang sedang dihafal. Berbagai macam  tuntutan-tuntutan 
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akademik diiringi dengan tugas dari berbagai mata kuliah yang ditempuh membuat 

mahasiswa merasa tugas sebagai hal yang tidak menyenangkan sehingga sulit 

berkonsentrasi dan tidak dapat menikmati aktivitas akademik. Padahal konsentrasi 

dan menikmati aktivitas akademik merupakan modal yang paling utama bagi 

mahasiswa untuk mengerjakan tugas-tugas perkuliahan (Yuanto, dalam Arif, 2013). 

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan kepada 35 orang mahasiswa 

Psikologi UIN Suska Riau 16 orang menyatakan tidak flow dalam menghafal Juz 30 

dan sisanya mengalami flow dalam menghafal Juz 30. Alasan yang tidak mengalami 

flow menyatakan bahwa sulit berkonsentrasi saat menghafal Juz 30 karena terbagi 

pikiran dengan pekerjaan lain, seperti tugas yang belum dikerjakan, skripsi yang 

harus diselesaikan dan suasana lingkungan yang tidak kondusif. Sedangkan alasan 

yang menyatakan mengalami flow dalam menghafal Juz 30 adalah mereka 

memfokuskan diri hanya pada kegiatan menghafal, memiliki target hafalan, dan 

memiliki tujuan yang jelas sehingga dengan mudah mencapai hafalan dan 

berkonsentrasi. Dari hasil survey yang telah dilakukan, masih ada mahasiswa yang 

tidak mengalami flow saat menghafal Juz 30. 

Bauman dan Scheffer (2010) menyebutkan ada dua faktor yang menyebabkan 

seseorang mengalami flow, yaitu faktor dari individu dan faktor lingkungan. Faktor 

dari individu (person factor) yaitu kemampuan atau keterampilan yang dimiliki oleh 

individu dalam melakukan suatu aktivitas. Faktor dari lingkungan (environtment 

factor) yaitu terkait seberapa besar tantangan tugas yang diberikan kepada individu. 

Ketika mahasiswa meyakini kemampuan atau keterampilan yang dimiliki dapat 
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menyelesaikan hafalan Juz 30. Bakker (2017) mengatakan bahwa seseorang akan 

lebih sering mengalami flow ketika tuntutan pekerjaan mereka dianggap sangat 

menantang, tetapi mereka juga percaya bahwa mereka memiliki keterampilan untuk 

mengatasi tuntutan. Prasyarat yang diperlukan untuk mengalami flow adalah ketika 

seseorang memiliki keterampilan yang tinggi untuk menghadapi tantangan yang 

tinggi. Dengan demikian, mahasiswa akan merasakan pengalaman flow lebih sering 

jika keseimbangan antara tingkat tantangan dan keterampilan yang tinggi dalam 

menghafal Juz 30, maka disaat itu mahasiswa menjadikan self efficacy sebagai faktor 

untuk mencapai tujuan menghafal Juz 30. 

Self efficacy adalah keyakinan yang dipegang seseorang tentang 

kemampuannya dan juga hasil yang akan ia peroleh dari kerja kerasnya 

mempengaruhi cara mereka berperilaku (Bandura, 1997). Bisa atau tidak bisa 

mengerjakan sesuai dengan yang dipersyaratkan (Alwisol, 2010). Apabila mahasiswa 

sudah yakin dapat menyelesaikan hafalan Juz 30, serta mampu mengontrol perilaku 

mempertahankan usaha dalam menghafal Juz 30 dengan melibatkan flow dalam 

menghafal, maka akan mudah berkonsentrasi dan merasa tenggelam dalam menghafal 

Juz 30 yang sedang dilakukan.  

Penelitian yang dilakukan Purwati dan Akmaliyah (2016) dengan judul 

hubungan antara self efficacy dengan flow akademik pada siswa akselerasi SMPN 1 

Siduarjo memberikan hasil bahwa self efficacy yang tinggi maka mudah untuk 

mencapai kondisi flow. Mahasiswa yang memiliki tingkat keyakinan yang tinggi 

terhadap kemampuan diri membuat mahasiswa semakin berkonsentrasi pada kegiatan 
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yang sedang dilakukan. Dalam hasil penelitian Bakker, Golub & Rijavec (2016) 

ditemukan bahwa dalam lingkungan akademik mengalami keseimbangan antara 

tantangan dan keterampilan, jika tantangan tinggi maka keterampilan akan tinggi. 

Dalam hal ini self efficacy diakui sebagai penggerak yang mendorong 

aktivitas menghafal Juz 30 bagi mahasiswa hingga mengalami flow. Semakin tinggi 

self efficacy maka flow semakin tinggi (Purwati & Akmaliyah, 2016). Apabila 

mahasiswa meyakini kemampuan yang dimiliki dapat menyelesaikan hafalan Juz 30, 

maka disaat itu flow akan mudah masuk saat menghafal Juz 30. Oleh karena itu, self 

efficacy dalam menghafal Juz 30 yang mahasiswa alami dapat menjadi potensi untuk 

dapat menyelesaikan hafalan. 

Apabila self efficacy dimaksimalkan dengan baik, maka mahasiswa akan 

mendapatkan peluang yang besar untuk dapat menyelesaikan hafalan Juz 30. Bakker 

(2016) mengatakan bahwa jika seseorang merasa yakin dapat menyelesaikan 

tantangan maka mudah masuk ke dalam kondisi flow. Dari fenomena diatas perlu 

diteliti hubungan antara self efficacy dengan flow dalam menghafal Juz 30 pada 

mahasiswa Psikologi UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Karena mahasiswa akan lebih 

sering mengalami flow ketika tuntutan pekerjaan mereka dianggap sangat menantang 

dan mereka juga percaya bahwa mereka memiliki keterampilan untuk mengatasi 

tuntutan. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, rumusan masalah 

dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut : “apakah terdapat hubungan antara 

self efficacy dengan flow pada mahasiswa Psikologi UIN Sultan Syarif Kasim Riau 

dalam menghafal Juz 30.” 

 

C. Tujuan penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji secara empirik 

mengenai ada tidaknya hubungan antara self efficacy dengan flow pada mahasiswa 

Psikologi UIN Sultan Syarif  Kasim Riau dalam menghafal Juz 30. 

 

D. Keaslian Penelitian 

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang meneliti tentang self efficacy dan 

flow. Penelitian yang dilakukan oleh Niemivirta dan Tapola (2007) dengan judul self 

efficacy, interest, and task performance perbedaan dengan hasil penelitian signifikan 

antara self efficacy selama tugas. Perubahan dalam minat dan self efficacy berkorelasi 

positif, dan setelah mengendalikan dampak dari prestasi matematika sebelumnya, 

baik tingkat awal self efficacy dan tingkat perubahan minat secara mandiri 

memprediksi kinerja tugas akhir. Perbedaan dengan peneliti pada subjek penelitian 

dan variabel interest dan task performance, sedangkan kesamaannya sama-sama 

variabel self efficacy. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Purwati dan Akmaliyah (2016) dengan judul 

Hubungan antara self efficacy dengan flow akademik pada siswa akselerasi SMPN 1 

Siduarjo, mendapatkan hasil menunjukkan adanya hubungan antara self efficacy 

dengan flow akademik pada siswa akselerasi yang positif dan searah. Artinya jika self 

efficacy tinggi, maka semakin tinggi flow akademik. Perbedaan dengan peneliti 

terletak pada subjek penelitian, sedangkan kesamaannya terletak pada veriabel self 

efficacy dan flow. 

Penelitian yang dilakukan oleh Tandon (2017) dengan judul A study on 

relationship between self efficacy and flow at work among young adults dengan hasil 

self efficacy sebagai prediktor pengalaman flow dan terdapat perbedaan signifikan 

antara pria dan wanita pada self efficacy dan flow. Perbedaan dengan peneliti terletak 

pada subjek penelitian dan peneliti tidak menguji perbedaan pada jenis kelamin. 

Persamaannya terletak pada veriabel self efficacy dan flow. 

Penelitian yang dilakukan oleh Reed, dkk (2012) dengan judul Choosing with 

confidence : self efficacy and preference for choice hasil penelitian menemukan 

bahwa self efficacy pengambilan keputusan berkaitan dengan prefensi untuk pilihan 

di berbagai keputusan konsumen. Perbedaan dengan peneliti adalah pada variabel 

preference dan persamaannya sama-sama meneliti tentang self efficacy. 
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E. Manfaat penelitian 

Setelah dilakukan penelitian, maka hasilnya diharapkan dapat bermanfaat baik 

secara teoritis maupun praktis: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pengetahuan terhadap pemahaman dan wawasan dalam ilmu Psikologi 

Pendidikan dan Psikologi Agama serta mengenai hubungan antara self efficacy 

dengan flow dalam menghafal Juz 30. 

2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran 

mengenai hubungan self efficacy terhadap flow dalam menghafal Juz 30 pada 

mahasiswa Fakultas Psikologi UIN Suska Riau, sehingga diharapkan mahasiswa 

menyadari bahwa self efficacy memiliki kontribusi besar terhadap mudahnya 

seseorang masuk ke dalam kondisi flow. 




