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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah diuraikan pada bab 

sebelumnya, maka ditarik kesimpulan bahwa terdapat hubungan yang 

signifikan antara dukungan sosial teman sebaya dengan prokrastinasi dalam 

menghafal juz ‘amma pada mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Semakin tinggi dukungan sosial teman 

sebaya maka semakin rendah pula prokrastinasi dalam menghafal juz ‘amma 

pada mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah dukungan sosial teman 

sebaya, maka semakin tinggi pula prokrastinasi dalam menghafal juz ‘amma 

pada mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau.  

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, ada beberapa 

saran yang akan peneliti sampaikan, yaitu : 

1. Bagi Mahasiswa 

Pada penelitian ini, ditemukan bahwa terdapat hubungan yang 

signifikan antara dukungan sosial teman sebaya dengan prokrastinasi dalam 

menghafal juz ‘amma pada mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Berdasarkan hasil tersebut maka, disarankan 

pada mahasiswa agar meningkatkan dukungan informasi dari teman sebaya 
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yang merupakan salah satu aspek yang memiliki kontribusi terhadap 

menangani prokrastinasi dalam menghafal juz „amma yaitu seperti bertukar 

pikiran, saling berbagi, baik untuk meminta saran, masukan, nasehat, berbagi 

informasi dan saling memotivasi satu sama lain sehingga dapat memunculkan 

semangat pada diri untuk menghindari perilaku prokrastinasi dalam menghafal 

juz ‘amma dan menyelesaikannya tepat pada waktu yang telah ditargetkan. 

Selanjutnya mahasiswa diharapkan mampu menemukan reinforcement yang 

lain untuk meningkatkan keinginan dalam menyelesaikan hafalan juz „amma 

serta disamping mahasiswa mendapatkan bimbingan dari Fakultas, mahasiswa 

diharapkan mampu menemukan link yang berkaitan dengan bimbingan 

hafalan Al-Qur‟an secara online dari sosial media untuk dapat membantu 

kelancaran dalam menghafal Al-Qur‟an. 

2. Bagi Pihak Fakultas 

Berdasarkan hasil penelitian diharapkan kepada pihak Fakultas untuk 

dapat memberikan dukungan informasi pada mahasiswa semester I untuk 

selalu menyetorkan hafalan juz „amma setiap semester kepada Penasehat 

Akademik (PA) dengan menentukan batasan hafalan yang harus disetorkan 

pada tiap semester dan memiliki konsistensi dalam pelaksanaan aturan, serta 

mengoptimalkan pelayanan pada pembinaan mahasiswa dalam peningkatan 

hafalan juz „amma, seperti pelatihan “Refreshing with Al-Qur’an” yang telah 

dilaksanakan, diharapkan bagi pihak Fakultas untuk dapat mengekspos secara 

luas mengenai recruitment peserta mentoring sehingga mampu meningkatkan 

jumlah peserta yang hadir saat pelatihan berlangsung, dan memberikan 
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pelatihan khusus kepada seluruh mentor yang bertujuan untuk meningkatkan 

kualitas hafalan juz „amma pada peserta mentoring, sehingga ketika 

mahasiswa berada pada semester VI sudah menyelesaikan seluruh hafalan juz 

„amma. 

Selanjutnya dari hasil penelitian mengungkapkan bahwa terdapat 

perbedaan dukungan sosial teman sebaya dan prokrastinasi dalam menghafal 

juz „amma antara mahasiswa berjenis kelamin laki-laki dan perempuan, 

mahasiswa laki-laki lebih rendah dukungan sosial teman sebaya dibanding 

mahasiswa perempuan, kemudian mahasiswa laki-laki lebih tinggi 

prokrastinasi dalam menghafal juz „amma dibanding mahasiswa perempuan. 

Oleh karena itu, disarankan bagi pihak Fakultas memberikan perlakuan yang 

berbeda kepada mahasiswa ditinjau dari jenis kelamin ketika akan 

memberikan strategi yang baru untuk menghafal juz „amma dan memberikan 

perhatian khusus bagi mahasiswa laki-laki untuk dapat meningkatkan 

dukungan sosial teman sebaya . 

Pada hasil penelitian mengungkapkan bahwa dukungan sosial teman 

sebaya hanya memberikan sedikit kontribusi terhadap prokrastinasi dalam 

menghafal juz „amma. Oleh karena itu, disarankan bagi pihak Fakultas dapat 

menerapkan variabel pendukung lainnya untuk menghindari prokrastinasi 

dalam menghafal juz „amma sehingga mahasiswa mencari reinforcement 

lainnya untuk menuntaskan seluruh hafalan juz „amma. 
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3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Pada penelitian ini, ditemukan besar sumbangan efektif antara 

dukungan sosial teman sebaya dengan prokrastinasi dalam menghafal juz 

‘amma adalah sebesar 1,7%, sehingga masih ada 98,3% faktor lainnya yang 

dapat mempengaruhi prokrastinasi dalam menghafal juz ‘amma pada 

mahasiswa. Disarankan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti 

mengenai prokrastinasi dalam menghafal juz ‘amma hendaknya menemukan 

98,3% variabel lainnya yang dapat mempengaruhi prokrastinasi dalam 

menghafal juz ‘amma seperti variabel regulasi diri, self regulated learning, 

self efficacy, regulasi emosi, self control, motivasi berprestasi, dukungan 

sosial keluarga,  dan variabel-variabel lainnya. 

 


