
9 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Flow 

1. Pengertian Flow Menghafal Juz 30 

Menghafal dalam bahasa arab disebut al-hafidz secara bahasa adalah 

menjaga, lawan dari lupa. Juz 30 secara bahasa adalah potongan atau bagian, dan 

bagian terakhir dari Al-Qur’an adalah Juz 30. Menghafal Juz 30 adalah menjaga 

hafalan, baik menghafal Al-Qur’an maupun memelihara agar tidak lupa. 

 Bakker (2008) mengatakan bahwa flow adalah pengalaman puncak jangka 

pendek. Flow adalah pengalaman puncak yang menyenangkan dan motivasi 

intrinstik sehingga pengalaman yang terjadi menjadikan perubahan waktu tidak 

terasa (Bakker, 2008). Flow didefinisikan sebagai pengalaman puncak jangka 

pendek yang dicirikan oleh penyerapan, kenikmatan kerja, dan motivasi kerja 

intrinsik (Bakker 2008). Flow secara positif terkait dengan berbagai indikator 

kinerja pekerjaan (Bakker & Woerkom, 2017). Menurut Snyder dan Lovpez 

(2006) flow adalah keadaan keterlibatan yang optimal dimana seseorang 

merasakan tantangan untuk bertindak karena memanfaatkan atau melimpahkan 

keterampilan yang ada untuk mencapai tujuan dan umpan balik langsung. 

Flow adalah sebagai pengalaman yang sepenuhnya terlibat dengan tugas 

yang dihadapi. Flow digambarkan sebagai pengalaman yang terjadi saat 

melakukan aktivitas apapun yang membuat orang merasa baik karena mereka 
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melakukan sesuatu yang berharga untuk kepentingannya sendiri (Bakker, 2017). 

Flow adalah sebuah pengalaman subjektif yang menggembirakan dengan penuh 

keterlibatan, kemudian menggali lebih jauh tentang kondisi alami dari 

pengalaman tersebut hingga menjadi sebuah konsep (Csikzentmihalyi, 1997). 

Konsep flow merupakan konsep dari psikologi positif yang mengkaji tentang 

bagaimana seseorang mampu terlibat dengan kegiatan yang ia lakukan (Nakamura 

& Csikszentmihalyi, 2002). Flow adalah keadaan dimana sepenuhnya seseorang  

tenggelam dalam tugas-tugas sulit dan berbuat demi pekerjaan tersebut, ditandai 

dengan penggabungan aksi dan kesadaran, rasa kontrol, konsentrasi tinggi, dan 

perubahan waktu yang cepat (Nakamura & Csikszentmihalyi 2002). 

Flow adalah panduan perspektif yang membantu merebut kembali 

kepemilikan hidup, menantang diri sendiri dengan tugas-tugas yang 

membutuhkan keterampilan dan komitmen tingkat tinggi (Csikszentmihalyi, 

1997). Flow sebagaimana perhatian telah difokuskan pada pekerjaan yang sedang 

dilakukan, mengarahkan perhatian pada tantangan khusus, merasakan umpan 

balik langsung sehingga perhatian sepenuhnya diserap ke dalam aktivitas yang 

sedang dikerjakan (Nakamura dan Csikszentmihalyi, 2002). Flow adalah keadaan 

kesadaran dimana orang-orang menjadi benar-benar tenggelam dalam suatu 

aktivitas, dan menikmatinya dengan intens (Bakker, 2005 ; Csikzentmihalyi, 

1997). Flow adalah keadaan yang sangat menyenangkan yang dirasakan orang 

ketika benar-benar terserap dalam sebuah kegiatan (Bakker, Golub & Rijavec, 

2016). 
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Penelitian ini meneliti terkait flow dalam menghafal Juz 30. Flow dalam 

menghafal Juz 30 adalah kondisi seseorang mengerahkan kemampuan secara total 

dalam aktivitas menghafal, menikmati proses menghafal yang sedang terjadi dan 

memiliki dorongan untuk terus menghafal Juz 30. 

2. Dimensi Flow 

Menurut Csikzentmihalyi (1990) dimensi flow adalah sebagai berikut : 

1. Challenge-Skill Balance 

Seseorang yang mengalami flowakan memiliki rasa bahwa tantangan yang ia 

hadapi serta kemampuan yang ia miliki berada pada posisi yang seimbang. 

Namun, tidak hanya seimbang melainkan berada pada tingkat yang tinggi. 

Csikzentmihalyi menjelaskan bahwa dimensi ini terjadi ketika kemampuan 

yang individu miliki sangat tepat digunakan untuk menghadapi tuntutan 

situasional. 

2. Action-Awareness Merging 

Saat mengalami flow, individu begitu terlibat dalam aktivitas yang ia 

jalankan, segala sesuatu yang ia kerjakan terasa begitu spontan atau otomatis. 

3. Clear Goals 

Seseorang yang mengalami flowakan memiliki definisi yang jelas mengenai 

tujuan dari aktivitas yang ia kerjakan, baik itu telah ia rencanakan di awal, 

ataupun ia kembangkan saat aktivitas berlangsung. Sehingga, seseorang yang 

flow mengetahui dengan jelas apa yang ingin ia capai dan mengetahui apa 

yang ia lakukan. 
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4. Unambiguous Feedback 

Kegiatan-kegiatan yang memungkinkan memunculkan flow merupakan 

kegiatan yang memberikan umpan balik secara langsung dan jelas diterima, 

artinya individu yang mengalami flow segera mengetahui apakah ia berhasil 

atau tidak mencapai tujuannya dalam kegiatan yang ia lakukan. 

5. Concentration on task at hand 

Saat mengalami flow, individu akan berkonsentrasi secara total pada tugas 

yang dikerjakan dan sepenuhnya dalam kendali di tangannya. Individu akan 

merasa benar-benar fokus. 

6. Sense of Control 

Individu yang mengalami flow memiliki rasa kontrol terhadap situasi yang 

sulit. 

7. Loss of Self-Consciousness 

Individu akan menyatu dengan aktivitas yang ia lakukan. 

8. Transformation of Time 

Saat flow terjadi waktu terlihat berbeda bagi individu tersebut. Bisa menjadi 

lebih lambat atau menjadi lebih cepat. 

9. Autotelic Experience 

Pengalaman autotelic merupakan pengalaman intrinsik yang sangat berharga 

yang merupakan hasil akhir dari terjadinya flow. Individu menyatakan bahwa 

ia benar-benar menikmati pengalaman tersebut dan hanya untuk kepuasan 
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subjektif sendiri tanpa ada harapan menerima penghargaan atau manfaat di 

masa depan yang terpenting adalah tujuannya telah tercapai. 

3. Aspek-aspek Flow 

Menurut Bakker (2017) aspek-aspek flow adalah sebagai berikut:  

a.  Absorption, mengacu pada konsentrasi total, dimana seseorang benar-benar 

tenggelam dalam pekerjaan akademis. 

b.  Work Enjoyment,  mengacu pada penilaian positif tentang kualitas pekerjaan 

akademis. 

c.  Intrinsic Work Motivation, keinginan untuk melakukan kegiatan untuk 

mengalami kepuasan dan kepuasan yang melekat di dalam aktivitas. 

Dalam penelitian ini peneliti menjadikan aspek Bakker (2017) menjadi acuan 

dalam penelitian, karena Bakker memodifikasi dari teori Csikzentmihalyi (1997) 

untuk mengukur flow dalam pendidikan. 

3.  Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Flow 

Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi Flow antara lain: 

1. Faktor individu 

Menurut Cszikszentmihalyi (dalam Sholihah, 2014) faktor dari 

individu (person factor), seperti tingkat kemampuan atau keterampilan yang 

dimiliki oleh individu dalam melakukan suatu aktivitas, persepsi individu 

dalam memandang aktivitas tersebut, dan penting atau tidaknya posisi 

aktivitas itu bagi individu. 
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2. Lingkungan 

Menurut Cszikszentmihalyi (dalam Sholihah, 2014) yaitu terkait 

seberapa besar tantangan tugas diberikan kepada individu. Baik faktor 

individu (person factor) maupun faktor dari lingkungan (environtment factor) 

masing-masing mempunyai peran tersendiri dalam menyebabkan seorang 

individu mengalami flow. 

 

B. Self efficacy 

1. Definisi Self Efficacy 

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). Santrock (2007), 

menyatakan bahwa self efficacy merupakan keyakinan bahwa seseorang dapat 

menguasai situasi dan memproduksi hasil positif. Sedangkan Alwisol (2009) juga 

menyatakan self efficacy menggambarkan penilaian kemampuan diri sendiri. Self 

efficacy sebagai penilaian dari individu, apakah individu dapat melakukan tindakan 

yang baik atau buruk, tepat atau salah, bisa atau tidak untuk mengerjakan sesuai 

dengan dipersyaratkan. 

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa self 

efficacy merupakan keyakinan atau kepercayaan individu terhadap kemampuan yang 

dimilikinya dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugas-tugas yang dihadapi, 

sehingga mampu mengatasi rintangan dan mencapai tujuan yang diharapkan. 
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2. Dimensi Self Efficacy 

Menurut Bandura (1997) self efficacy pada tiap individu akan berbeda 

berdasarkan tiga dimensi : 

a. Dimensi Tingkat (Level / Magnitude) 

Dimensi ini mengacu pada derajat kesulitan tugas individu, yang mana 

individu merasa mampu untuk melakukannya. Penilaian self efficacy pada setiap 

individu akan berbeda-beda, baik pada saat menghadapi tugas yang mudah atau 

tugas yang sulit. Ada individu yang memiliki self efficacy tinggi pada tugas yang 

bersifat mudah dan sederhana, namun ada pula yang memiliki self efficacy tinggi 

pada tugas yang bersifat sulit dan rumit. Individu dapat merasa mampu 

melakukan suatu tugas mulai dari tugas yang sederhana, agak sulit, dan teramat 

sulit. 

b. Dimensi Kekuatan (Strength) 

Dimensi ini menunjuk pada seberapa yakin individu dalam menggunakan 

kemampuannya pada pengerjaan tugas. Hal ini berkaitan dengan perilaku yang 

dibutuhkan dalam mencapai penyelesaian tugas yang muncul pada saat 

dibutuhkan. Dengan self efficacy, kekuatan untuk usaha yang lebih besar mampu 

didapat. Individu yang memiliki keyakinan yang kurang kuat untuk menggunakan 

kemampuan yang dimilikinya dapat dengan mudah menyerah apabila menghadapi 

hambatan dalam menyelesaikan suatu tugas. Sebaliknya, individu yang memiliki 

keyakinan kuat akan kemampuannya akan terus berusaha meskipun menghadapi 

satu hambatan dalam menyelesaikan suatu tugas. Semakin kuat self efficacy 
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seseorang, maka semakin lama yang bersangkutan dapat bertahan dalam tugas 

tersebut. 

c. Dimensi Generalisasi (Generality) 

Generality menjelaskan keyakinan individu untuk menyelesaikan tugas-

tugas tertentu dengan tuntas dan baik. Disini setiap individu memiliki keyakinan 

yang berbeda-beda sesuai dengan tugas-tugas yang berbeda pula. Ruang lingkup 

tugas-tugas yang dilakukan bisa berbeda dan tergantung dari persamaan derajat 

aktivitas, kemampuan yang diekspresikan dalam hal tingkah laku, pemikiran dan 

emosi, kualitas dari situasi yang ditampilkan dan sifat individu dalam tingkah laku 

secara langsung ketika menyelesaikan tugas. 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa self efficacy 

pada setiap individu berbeda dalam beberapa dimensi, yaitu tingkat kesulitan 

tugas, kekuatan dari keyakinan seseorang untuk menyelesaikan suatu tugas dan 

kemampuan mengembangkan diri. 

 

 

C. Kerangka Berfikir 

Flow terjadi jika mahasiswa melibatkan aktivitas secara penuh dan 

berkonsentrasi dengan aktivitas menghafal Juz 30, jika kondisi flow dilibatkan dalam 

proses menghafal Juz 30 maka dapat menjadikan mahasiswa menikmati proses 

menghafal Juz 30. Bakker (2008) mengatakan bahwa flow adalah pengalaman puncak 

jangka pendek. Flow adalah pengalaman puncak yang menyenangkan dan motivasi 
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intrinsik sehingga pengalaman yang terjadi menjadikan perubahan waktu tidak terasa 

(Bakker, 2008). Flow didefinisikan sebagai pengalaman puncak jangka pendek yang 

dicirikan oleh penyerapan, kenikmatan kerja, dan motivasi kerja intrinsik (Bakker 

2008). 

Menurut Csikzentmihalyi (1997) flow adalah kondisi dimana seseorang 

melakukan sesuatu untuk mendapatkan tujuan dan umpan balik yang relevan, diiringi 

dengan tantangan yang seimbang membuat perhatian menjadi terpusat dan 

diinvestasikan sepenuhnya pada pekerjaan yang sedang dilakukan dan tidak ada 

ruang untuk mengalihkan pikiran, sehingga perubahan waktu tidak terasa.    

Flow dapat memberikan dampak positif pada mahasiswa, yaitu memberikan 

kenyamanan, konsentrasi penuh dan terlibat secara aktif dengan aktivitas menghafal. 

Csikzentmihalyi (1997) mengungkapkan bahwa flow adalah kontrol diri yang tinggi. 

Flow menjadikan mahasiswa lebih fokus tehadap 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 sebagai hal yang menyenangkan, agar hafalan Juz 30 

mudah terserap kedalam fikiran. Sehingga ketika mahasiswa flow dalam menghafal 

akan mudah menyerap surat yang sedang dihafal.  

Namun, tidak semua mahasiswa mampu mengalami kondisi flow saat 

menghafal Juz 30, artinya mahasiswa akan mampu mencapai flow apabila mahasiswa 

memiliki kemampuan dalam menjalankan aktivitas menghafal Juz 30. Bauman dan 

Scheffer (2010) menyebutkan ada dua faktor yang menyebabkan seseorang 
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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. 

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. Ketika mahasiswa meyakini kemampuan 

atau keterampilan yang dimiliki dapat menyelesaikan hafalan Juz 30, maka disaat itu 

mahasiswa menjadikan self efficacy sebagai faktor untuk mencapai tujuan menghafal 

Juz 30. 

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi flow adalah faktor individu, yaitu 

keterampilan dan kemampuan seseorang dalam menyelesaikan suatu aktivitas. Saat 

mahasiswa merasa memiliki kemampuan dalam menghafal Juz 30, berarti mahasiswa 

memiliki keyakinan akan kemampuan yang dimiliki, atau yang sering disebut dengan 

self efficacy. Self efficacy menurut Bandura (1997) adalah keyakinan yang dipegang 

seseorang tentang kemampuannya dan juga hasil yang akan ia peroleh dari kerja 
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kerasnya mempengaruhi cara mereka berperilaku. Berdasarkan penelitian Purwati dan 

Akmaliyah (2016) self efficacy mempengaruhi flow seseorang, apabila self efficacy 

tinggi maka akan mudah masuk kedalam kondisi flow. 

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ketika self efficacy tinggi maka 

akan dapat mudah masuk dalam kondisi flow. Dapat diasumsikan bahwa ketika 

individu memiliki self efficacy tinggi akan memudahkan mahasiswa masuk dalam 

kondisi flow. Sedangkan mahasiswa yang memiliki self efficacy rendah akan sulit 

masuk dalam kondisi flow. 

 

D. Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah terdapat hubungan antara self efficacy 

dangan flow pada mahasiswa Psikologi UIN Suska Riau dalam menghafal Juz 30. 

 




