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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Al-Qur‟an merupakan kalamullah yang diturunkan kepada Nabi 

Muhammad shallallahu „alaihi wa sallam sebagai mukjizat terbesar dari Allah 

Subhanahu wa Ta'ala. Al-Qur‟an diturunkan selama 23 tahun di masa 

kerasulan beliau yang turun secara berangsur-angsur kepada Rasulullah 

shallallahu „alaihi wa sallam dengan perantaraan Malaikat Jibril (Masbukin, 

2012). Malaikat Jibril menurunkan Al-Qur‟an ke dalam hati Rasulullah dan 

beliau pun langsung memahaminya. Hal ini disebutkan dalam Al-Qur‟an surat 

Al-Baqarah (2) ayat 97: 

                              

            

Artinya: “Katakanlah (Muhammad): Barangsiapa menjadi musuh Jibril maka 

(ketahuilah) bahwa dialah yang telah menurunkan (Al-Qur‟an) ke dalam 

hatimu dengan izin Allah, membenarkan apa (kitab-kitab) yang terdahulu, 

dan  menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman” 

(Al-Qur‟anul Karim, 2012).  

 

Al-Qur‟an diturunkan sebagai petunjuk bagi umat Nabi Muhammad serta 

mengeluarkan manusia dari kehidupan yang gelap (jahiliyah) menuju 

kehidupan yang terang benderang, disinari dengan cahaya agama Islam yang 

rahmatan lil`alamin. Al-Quran merupakan sumber dari segala sumber ilmu 

pengetahuan yang menyangkut masalah kehidupan manusia dari segala aspek 

dan sisi kehidupan, baik kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. 

Tuntutan agar Al-Qur‟an dapat berperan dan berfungsi dengan baik sebagai 
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pedoman dan petunjuk hidup untuk umat manusia, terutama di zaman 

kontemporer ini tidak akan pernah berhenti (Zuhdi, 2012).  

Al-Qur‟an mengandung pelajaran yang bermanfaat untuk dijadikan 

penuntun atau pedoman dalam beribadah kepada Allah, bergaul dengan 

sesama manusia, dan alam sekitar. Abdul Razzaq (dalam Herwani, 2014) 

mengatakan bahwa Al-Qur‟an tersusun dalam 114 surat dengan 6.236 ayat, 

74.437 kalimat dan 325.345 huruf semuanya adalah wahyu Allah yang dapat 

dihafal oleh orang-orang yang memang benar-benar mau menghafal Al-

Qur‟an. Al-Qur‟an terdiri dari 30 juz, salah satunya adalah juz „amma yang 

merupakan bagian juz terakhir di dalam Al-Qur‟an yang memiliki ciri utama 

pada surat-suratnya yaitu singkat, dengan bahasa yang indah, menyentuh hati, 

dan mudah untuk diingat serta juz „amma sering digunakan dalam kehidupan 

sehari-hari sebagai bacaan sholat atau hafalan (Khashinah, 2015). 

Menghafal Al-Qur‟an dapat dijadikan sebagai proses awal untuk 

memahami kandungan ayat-ayat Al-Qur‟an, tentunya setelah melewati proses 

dasar membaca Al-Qur‟an dengan baik dan benar. Belakangan ini menghafal 

Al-Qur‟an mulai banyak diminati oleh masyarakat Indonesia, dibeberapa 

sekolah maupun Universitas Islam juga mewajibkan mahasiswanya untuk 

dapat menghafalkan Al-Qur‟an minimal menghafal juz 30 atau juz „amma. 

Salah satu yang melatarbelakangi diterapkannya kewajiban untuk 

menghafal Al-Qur‟an ialah karena adanya kesadaran serta berawal dari 

keinginan untuk mencetak kader penghafal Al-Quran yang berkompeten. 

Seorang penghafal Al-Qur‟an (tahfizul qur‟an) merupakan kedudukan yang 
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mulia dan ditinggikan derajatnya karena dengan menghafal Al-Qur‟an salah 

satu bentuk ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah serta dapat juga 

dijadikan sebagai perisai dalam mengatur tingkah laku, bertutur kata, dan 

berkepribadian. Sehingga hal ini mendapat perhatian khusus oleh Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau memiliki tujuan 

untuk menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia (Panduan dan Informasi 

Akademik 2017/2018, 2017). Hal ini diwujudkan dengan membina dan 

mengembangkan lingkungan yang madani. Selain itu untuk dapat 

mewujudkan visi dan misi tersebut, maka Universitas memiliki aturan pada 

mahasiswa lulusan mampu menghafal Al-Qur‟an minimal satu juz yaitu juz 

„amma. Salah satu Fakultas yang telah menerapkannya yaitu pada Fakultas 

Psikologi yakni dengan mewajibkan seluruh mahasiswa Psikologi untuk 

menghafal juz „amma.  

Fakultas Psikologi telah memiliki aturan bahwa setiap mahasiswa 

sebelum wisuda telah menghafal juz „amma. Bahkan agar aturan tersebut 

terlaksana, Fakultas telah memberikan tahapan-tahapan yang diawali dari 

semester 1 telah diperingatkan untuk dapat menghafal juz „amma serta 

menyetorkan hafalan tersebut kepada Penasehat Akdemik (PA) yang telah 

ditetapkan. Sebelum mengajukan judul sinopsis, mahasiswa harus memenuhi 

syarat dalam menghafal 20 surah dalam juz „amma. Pada seminar proposal 

para peserta ujian harus memenuhi syarat dalam menghafal juz „amma 

minimal 30 surah. Jika ingin mengikuti seminar hasil dan ujian munaqasyah 
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peserta ujian harus hafal seluruh surah pada juz „amma yaitu 37 surah 

(Pedoman Penulisan Skripsi, 2017).  

Proses dalam menghafal juz „amma membutuhkan waktu lama pada 

mahasiswa. Hal ini terbukti dengan adanya fenomena pada mahasiswa yang 

terlambat dalam menyelesaikan hafalan juz „amma yaitu dilihat dari data 

setoran hafalan juz „amma yang dimiliki oleh beberapa Penasehat Akademik 

(PA) menunjukkan adanya mahasiswa yang melakukan penundaan dalam 

menghafal juz „amma seperti pada mahasiswa semester VI masih ada yang 

belum menyetorkan hafalan juz „amma 20 surah untuk syarat mengajukan 

judul sinopsis. Selanjutnya peneliti juga melakukan beberapa wawancara di 

Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, salah 

satunya dengan mahasiswa Y semester VIII pada hari Selasa tanggal 21 

Agustus 2018 yang menyatakan :  

“...sudah 34 surah, ini mengangsur ke surah yang ke 35, berarti 

tinggal 3 surah lagi yang belum disetor ke Pembimbing Akademik. 

Kendala itu ada, seperti misalnya kalau di ayat-ayat panjang tu 

kan kita jarang kita mendengar bacaan-bacaannya, jadi disitulah 

kendalanya, dan itu perlu diulang beberapa kali untuk menghafal. 

Yaa, banyaklah dampak negatifnya, seperti tertunda di ujian hasil, 

kita kan mempunyai tujuan tu supaya cepat tamat, tapi ya itulah 

karena hafalan jadinya tertunda atau tersendatlah…” 

 

Selanjutnya wawancara dengan mahasiswa JAF semester X pada hari 

yang sama menyatakan bahwa : 

“…yang belum tinggal satu surat lagi, surat An-Naba‟, kurang 

fokus gitu, kurang konsentrasi, susah konsentrasi itu aja. Paling 

lama ngafalnya berhari-hari itu aja, gak bisa daftar hasil kalau 

belum menyetor surat semuannya kan gitu ya, jadi gak bisa daftar 

hasil, tertunda jadinya, karena kan syaratnya tu juz „ammanya tu 

kan disetor semuanya, baru daftar seminar hasil…” 
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Masih pada hari yang sama peneliti mewawancarai mahasiswa 

semester XII dengan inisial D yang mengungkapkan bahwa : 

“…belum sih, sedikit lagi. Berapa ya, pokoknya tinggal 2 lagi gitu, 

An-Naba‟ sama „Abasa kalau gak salah. Iya udah 36, kendalanya 

tu kek mana ya, kan karena lagi skripsian gitu kan, beban skripsi, 

terus ditambah beban hafalan jadi kayaknya agak sulitlah, udah 

ACC tapi belum bisa daftar karena gara-gara juz „amma nya 

belum tuntas mau ujian hasil…” 

 

Kemudian wawancara dengan mahasiswa berinisial M semester XIV pada 

hari yang sama menyatakan bahwa : 

“…Udah di semester 14. Banyak sih kendalanya, salah satunya 

bagi kakak ya kesulitan di usia seperti ini ni kan kesulitan 

menghafal kayak gitu hehe. Dampak negatifnya jadinya lama ujian 

skripsinya, kayak itukan jadi patokan syarat tu untuk kita mau 

ujian seminar hasil, munaqasah, terus nantik waktu munaqasah 

diulang lagi, terkadang kita tu udah lupa jadi kayak gitulah 

dampak-dampaknya, jadi kayaknya seolah-lah juz „amma ni jadi 

patokan kelulusan kita gitu…” 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diindentifikasikan bahwa 

beberapa mahasiswa pada semester VIII sampai dengan semester XIV masih 

ada yang melakukan penundaan dalam menghafal juz „amma, sehingga 

menyebabkan dampak negatif pada diri sendiri. Hal ini membuktikan bahwa 

masih banyak mahasiswa yang sedang proses dalam menghafal juz „amma dan 

bahkan belum bisa menyelesaikannya dengan tepat waktu, sehingga peneliti 

mencari informasi mengenai kebijakan Fakultas Psikologi yang mewajibkan 

seluruh mahasiswa untuk menghafal juz „amma dengan mewawancarai Dekan 

Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau periode 

2014-2018 yaitu Bapak Dr. H. Zuriatul Khairi, M.Ag pada hari Selasa tanggal 

28 Agustus 2018 yang menyatakan bahwa:   
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“…Memang disarankan dulu, itu kebijakannya karena inikan UIN, 

iya UIN Universitas Islam salah satunya mereka harus bisa baca 

Al-Qur‟an dan setidak-tidaknya hafal juz „amma, kenapa juz 

„amma? karena di SD kan sudah hafal juga, kalau disuruh hafal 

surat juz pertama, nah banyak yang gak bisa, karena itu kenapa 

dipilih juz „amma? ya mereka sudah hafal juz „amma tu dari SD, 

SD sudah pernah hafal, diperkirakan seperti itu, walaupun kiranya 

banyak juga yang jadi kendala, jadi kendala karena sebagian yang 

masuk ke Psikologi itu ada beberapa orang tu gak bisa baca Al-

Qur‟an, maaf tidak bisa baca itu bukan berarti buta sama sekali, 

tapi masih mengeja dan itulah tugas PA membimbingnya, PA ya 

yang membimbing dan juga ada ya Lab untuk membantu itu. Itu 

beberapa alasan kenapa juz „amma, dan kebijakan-kebijakan 

diteruskan karena ada juga dari informasi-informasi alumni itu 

sangat khususnya yang laki-laki, itu sangat membantu mereka 

dimasyarakat, karena juz „amma mereka bisa jadi imam, begitu…” 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa kebijakan 

Fakultas Psikologi yang mewajibkan seluruh mahasiswa menghafal juz „amma 

merupakan semata-mata untuk kebaikan mahasiswa dan juga diharapkan 

mahasiswa mendapatkan manfaatnya setelah menyandang gelar sarjana nanti, 

sehingga dari pihak Fakultas Psikologi meneruskan kebijakan-kebijakan yang 

telah ada, walaupun masih banyak mahasiswa yang belum mampu untuk 

menghafal juz „amma sehingga mahasiswa ada yang terkendala dengan 

kebijakan tersebut. Di sisi lain, mahasiswa memiliki banyak sekali tugas selain 

kewajiban dalam menghafal juz „amma, mahasiswa juga memiliki tugas 

akademik maupun nonakademik serta ditunjang dengan keterbatasan waktu 

yang dimiliki sehingga menjadikan mahasiswa cenderung menunda kewajiban 

dalam menghafal juz „amma. 

Penundaan dalam khazanah Psikologi disebut dengan prokrastinasi 

yang menunjukkan suatu perilaku tidak disiplin dalam penggunaan waktu, 

yang tidak peduli apakah penundaan tersebut mempunyai alasan atau tidak. 
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Seorang prokrastinator memiliki pandangan bahwa suatu tugas harus 

diselesaikan dengan sempurna, sehingga individu merasa lebih aman untuk 

tidak melakukannya dengan segera. Ferrari, dkk (1995) menyimpulkan bahwa 

pengertian prokrastinasi dapat dipandang dari berbagai batasan tertentu, antara 

lain prokrastinasi hanya sebagai perilaku penundaan, yaitu setiap perbuatan 

untuk menunda dalam mengerjakan suatu tugas disebut sebagai prokrastinasi, 

tanpa mempermasalahkan tujuan serta alasan penundaan.  

Penundaan yang telah menjadi respon tetap atau kebiasaan dapat 

dipandang sebagai suatu trait prokrastinasi. Artinya, penundaan yang 

dikategorikan sebagai prokrastinasi adalah apabila penundaan tersebut 

merupakan suatu kebiasaan atau pola yang menetap dan selalu dilakukan 

seseorang ketika menghadapi suatu tugas serta penundaan tersebut disebabkan 

oleh adanya keyakinan-keyakinan yang irasional dalam memandang suatu 

tugas (Ghufron dan Rini, 2012). 

Mahasiswa dalam kehidupan sehari-harinya di kampus memiliki tugas 

yang harus dilakukan sebagaimana mahasiswa lainnya serta berbagai kegiatan 

juga dilakukan ketika ada beberapa mahasiswa aktif yang mengikuti berbagai 

organisasi dan memiliki tugas yang diamanahkan dari organisasi tersebut 

untuk segera diselesaikan, sedangkan mahasiswa tersebut juga memiliki 

kewajiban menghafal juz „amma sehingga timbul suatu trait prokrastinasi 

dalam diri mahasiswa tersebut. Penundaan tersebut menyebabkan individu 

gagal menyelesaikan tugasnya tepat waktu. 
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 Burka dan Yuen (dalam Pradinata, 2016) menyatakan terdapat 

beberapa hal yang dapat mempengaruhi terjadinya perilaku prokrastinasi, 

antara lain: pertama, faktor internal berupa kecemasan, stress, ketakutan dan 

kondisi fisik (kelelahan). Kedua, faktor eksternal yaitu kondisi lingkungan 

berupa dukungan atau tekanan yang diperoleh dari hubungan orang lain, atau 

tempat tinggal individu tersebut dan salah satu faktor eksternal penting yang 

mempengaruhi perilaku prokrastinasi ialah dukungan sosial (Burka dan Yuen, 

dalam Pradinata, 2016). 

Sarafino (1997) menyatakan bahwa dukungan sosial mengacu pada 

memberikan kenyamanan pada orang lain, merawatnya, atau menghargainya. 

Dukungan sosial dapat berasal dari berbagai sumber seperti pasangan hidup, 

keluarga, teman, rekan kerja, dan organisasi komunitas (Hendrianur, 2015).  

Setelah adanya dukungan sosial yang baik dari keluarga atau teman, maka 

terdapat kenyamanan fisik dan psikologis yang didapat, sehingga seseorang 

lebih bersemangat dalam menghafal juz „amma, karena keluarga dan teman 

sebayanya telah mencintai, memperhatikan, dan menghargai segala 

aktivitasnya. 

Teman sebaya (peers) adalah individu dengan tingkat usia atau tingkat 

kedewasaan yang sama dan di dalam hubungan antara teman sebaya tersebut 

memiliki pengaruh positif dan negatif, serta salah satu fungsi utama dari 

teman sebaya yaitu untuk menyediakan berbagai informasi mengenai dunia di 

luar keluarga (Santrock, 2003). Jadi, dukungan sosial teman sebaya 

merupakan suatu bentuk perhatian, kenyamanan, penghargaan dan bantuan, 
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yang diberikan oleh teman sebaya untuk dapat membantu keluar dari 

permasalahannya dan mencapai tujuan pribadi serta mengalami perubahan 

pribadi yang diinginkan oleh lingkungan.  

Mahasiswa yang merupakan remaja akhir, pada prinsip hubungan 

dengan teman sebayanya mempunyai arti yang sangat penting dalam 

kehidupannya (Desmita, 2012). Mahasiswa yang menerima dukungan sosial 

teman sebaya yang baik akan merasa mampu untuk menghadapi kendala atau 

kesulitan dalam menghafal juz „amma karena teman sebaya dapat memberikan 

motivasi, mendengarkan keluh kesah, memberikan informasi yang diperlukan, 

sehingga mahasiswa tersebut akan merasa nyaman, diperhatikan, serta 

memiliki tempat untuk berkeluh kesah masalah yang dialami dan akhirnya 

mahasiswa dapat mengembangkan pemecahan masalah yang baik. 

 Oleh karena itu, dengan adanya dukungan sosial teman sebaya ini, 

mahasiswa yang sedang menyelesaikan hafalan juz „amma akan memiliki 

prokrastinasi yang rendah yang tercermin dari sikap bersemangat dan tidak 

menunda-nunda dalam menghafal juz „amma serta mengupayakan berbagai 

usaha untuk mencapai target (goal) yakni menyelesaikan hafalan juz „amma.  

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 

lebih mendalam apakah ada hubungan antara dukungan sosial teman sebaya 

dengan prokrastinasi dalam menghafal juz „amma pada mahasiswa Fakultas 

Psikologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan peneliti pada latar 

belakang di atas, maka masalah yang menjadi kajian dalam penelitian ini 

dapat dirumuskan sebagai berikut: “Apakah ada hubungan antara dukungan 

sosial teman sebaya dengan prokrastinasi dalam menghafal juz „amma pada 

mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau?” 

C. Tujuan penelitian 

Berdasarkan permasalahan di atas, tujuan penelitian yaitu untuk 

mengetahui apakah ada hubungan antara dukungan sosial teman sebaya 

dengan prokrastinasi dalam menghafal juz „amma pada mahasiswa Fakultas 

Psikologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

D. Keaslian Penelitian 

Prokrastinasi memiliki daya tarik tersendiri dikalangan peneliti, hal ini 

ditandai dengan banyaknya penelitian yang senada berkaitan dengan 

prokrastinasi. Penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan yaitu oleh Yuswo 

Wibowo (2013) berjudul “Hubungan antara Dukungan Sosial Teman Sebaya 

dengan Prokrastinasi Muroja‟ah Mahasiswa Hafidhul Qur‟an Universitas 

Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.” Hasil dari penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa dukungan sosial teman sebaya mempunyai pengaruh 

terhadap prokrastinasi muroja‟ah. Keduanya mempunyai korelasi negatif yang 

signifikan, artinya jika dukungan sosial teman sebaya tinggi maka 
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prokrastinasi  muroja‟ah rendah, begitu pula sebaliknya jika dukungan sosial 

teman sebaya rendah maka prokrastinasi muroja‟ah tinggi. 

Penelitian terkait selanjutnya dilakukan oleh Pradinata & Susilo (2016) 

yang berjudul “Prokrastinasi Akademik dan Dukungan Sosial Teman Sebaya 

pada Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Katolik Widya Mandala 

Surabaya” menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara 

dukungan sosial teman sebaya dengan prokrastinasi. Persamaan penelitian 

terletak pada variabel yang diteliti, dan perbedaannya yaitu pada subjek dan 

pengalaman penelitian yaitu pada Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas 

Katolik Widya Mandala Surabaya sedangkan peneliti pada Mahasiswa 

Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau dalam 

menghafal juz „amma. 

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh Fitria Dwi Rizanti 

(2013) yang berjudul “Hubungan Antara Self Regulated Learning dengan 

Prokrastinasi Akademik dalam Menghafal Al-Quran pada Mahasantri Ma‟had 

„Aly Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya.” Self Regulated Learning pada diri 

seseorang dapat mempengaruhi Prokrastinasi Akademik. Hasil dari penelitian 

ini adalah bahwa terdapat hubungan yang negatif antara self regulated 

learning dengan prokrastinasi akademik dalam menghafal Al-Quran. 

Penelitian terkait selanjutnya dilakukan oleh Edwin Adrianta Surijah & 

Sia Tjundjing (2007) yang berjudul “Mahasiswa Versus Tugas: Prokrastinasi 

Akademik dan Conscientiousness.” Hasil dari penelitian ini adalah adanya 

korelasi signifikan antara prokrastinasi akademik dengan conscientiousness. 
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Artinya, mahasiswa yang terencana, terstruktur, dan tekun, serta memiliki 

kendali diri yang baik akan terhindar dari prokrastinasi. Berdasarkan 

pemaparan di atas, maka penelitian yang menghubungkan antara dukungan 

sosial teman sebaya dengan prokrastinasi dalam menghafal juz „amma pada 

mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau belum pernah diteliti sebelumnya.  

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi 

perkembangan kemajuan ilmu Psikologi, khususnya Psikologi Perkembangan 

dan memperkaya hasil penelitian yang telah ada. Hal ini dilakukan dengan 

cara memberi tambahan data empiris yang telah teruji secara ilmiah mengenai 

hubungan antara dukungan sosial teman sebaya dengan prokrastinasi dalam 

menghafal juz „amma pada mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran 

mengenai peranan dukungan sosial teman sebaya terhadap prokrastinasi dalam 

menghafal juz „amma pada mahasiswa, sehingga para mahasiswa dapat 

menyadari arti dan makna pemberian dukungan sosial dari teman sebaya serta 

lebih meningkatkan interaksi dengan teman sebayanya guna memperoleh 

dukungan tersebut, sehingga dapat membantu mahasiswa dalam menghindari 

prokrastinasi dalam menghafal juz „amma. 


