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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Prokrastinasi dalam Menghafal Juz ‘Amma 

1. Pengertian Prokrastinasi dalam Menghafal Juz ‘Amma 

Menurut Ghufron & Rini (2012) prokrastinasi berasal dari bahasa Latin 

procrastination dengan awalan pro yang berarti mendorong maju atau bergerak 

maju dan akhiran crastinus yang berarti keputusan hari esok. Jika digabungkan 

menjadi menangguhkan atau menunda sampai hari berikutnya. Sedangkan 

menurut Ferrari, dkk (1995) menyatakan bahwa pengertian prokrastinasi 

merupakan suatu perilaku penundaan pada saat akan memulai atau 

menyelesaikan suatu tugas. 

Steel (2007) mengatakan bahwa prokrastinasi adalah menunda kegiatan 

yang diinginkan secara sengaja walaupun individu tersebut mengetahui bahwa 

perilaku penundaannya dapat menghasilkan dampak yang buruk. Maka dari itu, 

dapat disimpulkan bahwa prokrastinasi adalah perilaku individu yang bersifat 

menunda yang dilakukan secara sengaja hingga melewati batas waktu yang 

telah ditentukan. 

Prokrastinasi merupakan suatu kecenderungan untuk menunda atau 

sepenuhnya menghindari sebuah aktivitas dibawah kendali individu tersebut 

Tuckman (dalam Stober & Joormann, 2001). Selanjutnya menurut Alexander 

& Onwuegbuzie (dalam Hendrianur, 2015) prokrastinasi merupakan suatu 

kecenderungan untuk menunda dalam memulai maupun menyelesaikan kinerja 

secara keseluruhan untuk melakukan aktivitas lain yang tidak berguna, 
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sehingga kinerja menjadi terhambat dan tidak tepat waktu, serta sering 

terlambat dalam menghadiri pertemuan-pertemuan. 

Menurut Silver (dalam Ghufron & Rini, 2012) seseorang yang 

melakukan prokrastinasi tidak bermaksud untuk menghindari atau tidak mau 

tahu dengan tugas yang dihadapi. Akan tetapi, individu hanya menunda-nunda 

untuk mengerjakannya sehingga menyita waktu yang dibutuhkan untuk 

menyelesaikan tugas sehingga penundaan tersebut menyebabkan individu 

gagal menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Sedangkan menurut Surijah & Sia 

(2007) menyimpulkan bahwa perilaku prokrastinasi adalah perilaku yang 

disengaja dan perilaku menunda pengerjaan atau penyelesaian tugas yang 

disengaja berasal dari keputusan dirinya sendiri.  

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa prokrastinasi merupakan 

suatu bentuk perilaku penundaan terhadap suatu tugas yang dilakukan oleh 

seseorang dengan sadar dan lebih memilih melakukan aktivitas lain yang tidak 

begitu penting sehingga menimbulkan dampak negatif pada orang tersebut. 

Selanjutnya proses menghafal Al-Qur‟an menurut Wibowo (2013) 

secara umum memiliki 3 fase yang biasa dilalui oleh Hafidhul Qur’an (orang 

yang menghafal Al-Qur‟an), yaitu : 

a. Fase pra hafalan (ta’aruf) 

Fase seorang calon Hafidhul Qur’an mengenal dan memahami, baik sifat 

yang terdapat pada kitab suci Al-Qur‟an yang akan dihafal ataupun subyek 

(diri penghafal) di dalam persiapan menghafal Al-Qur‟an.  
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b. Fase menghafal (tahfidz) 

Fase seseorang yang sedang melakukan proses menghafal Al-Qur‟an. Fase 

ini dilakukan dengan metode dan strategi tertentu yang sudah diketahui 

oleh penghafal. 

c. Fase menjaga hafalan (muroja’ah) 

Fase mengulang hafalan yang sudah dihafal oleh Hafidhul Qur’an, baik 

ketika proses menghafal Al-Qur‟an atau sudah menyelesaikan hafalan Al-

Qur‟an secara keseluruhan (30 juz). 

Menghafal Al-Qur‟an merupakan fase kedua yang dilalui oleh 

Hafidhul Qur’an dan membutuhkan waktu yang cukup lama serta 

menggunakan metode serta strategi tertentu. Fase inilah yang menjadi titik 

fokus bagi peneliti dalam kaitannya dengan prokrastinasi yang dilakukan 

mahasiswa pada saat menghafal Al-Qur‟an yang lebih khususkan pada Al-

Qur‟an juz 30 atau sering disebut dengan  juz ‘amma.   

Juz „amma merupakan juz dengan surah terbanyak yang di dalamnya 

terdapat 37 surat dimulai dengan surat An-Naba‟ dan di akhiri surat An-Nas 

serta sebagian besar dari surat-surat tersebut yaitu sebanyak 34 surat yang 

merupakan surat Makiyah yaitu surat yang turun sebelum Rasul hijrah ke 

Madinah, sedangkan tiga surat sebelumnya yakni Al-Bayinah, Az-Zalzalah, 

dan An-Nashr merupakan surat Madaniyah yaitu surat yang turun setelah 

Rasul hijrah ke Madinah (Zuhdi, 2011). 

Selanjutnya Khashinah (2015) mengakatakan bahwa Al-Qur‟an terdiri 

dari 30 juz, salah satunya adalah juz ‘amma yang merupakan bagian juz 
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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. Sejalan dengan pendapat di atas, Muhsin (2017) 

mengatakan bahwa  juz ‘amma merupakan juz ke 30 atau terakhir dari kitab 

suci kita Al-Qur‟an serta merupakan bagian yang paling sering didengar dan 

paling sering dibaca.  

Prokrastinasi dapat dilakukan pada semua area atau jenis pekerjaan 

(Burka & Yuen, dalam Wibowo, 2013). Maka dari itu, prokrastinasi pada area 

atau perilaku menghafal juz ‘amma yang pada umumnya dilakukan oleh 

seseorang yang sedang melalui proses menghafal juz ‘amma, peneliti 

menyebutnya dengan prokrastinasi dalam menghafal juz ‘amma.  

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa prokrastinasi 

dalam menghafal juz ‘amma adalah kecenderungan untuk menunda-nunda 

yang dilakukan secara sengaja dan berulang-ulang, baik memulai maupun 

menyelesaikan hafalan juz „amma. 

2. Ciri-ciri Prokrastinasi dalam Menghafal Juz ‘Amma 

Berdasarkan teori Ferrari, dkk (1995) menekankan bahwa 

prokrastinasi memiliki empat ciri-ciri yang perlu diperhatikan apabila hendak 

mengukur prokrastinasi seseorang, yaitu:  

a. Penundaan untuk memulai dan menyelesaikan tugas. 

Penundaan untuk memulai dan menyelesaikan tugas yang dihadapi harus 

segera diselesaikan. Akan tetapi, individu yang menunda-nunda untuk 
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mulai mengerjakan atau menunda-nunda untuk menyelesaikan sampai 

tuntas jika individu tersebut sudah mulai mengerjakan sebelumnya. 

b. Keterlambatan dalam mengerjakan tugas. 

Individu yang melakukan prokrastinasi memerlukan waktu yang lebih 

lama daripada waktu yang dibutuhkan pada umumnya dalam mengerjakan 

suatu tugas. Seseorang prokrastinator akan menghabiskan waktu yang 

dimilikinya untuk mempersiapkan diri secara berlebihan. Selain itu, 

individu tersebut juga melakukan hal-hal yang tidak dibutuhkan dalam 

menyelesaikan suatu tugas, tanpa memperhitungkan keterbatasan waktu 

yang dimilikinya. Terkadang tindakan tersebut mengakibatkan individu 

tidak berhasil menyelesaikan tugasnya secara memadai. Kelambanan, 

dalam arti lambannya kerja seseorang dalam melakukan suatu tugas dapat 

menjadi ciri yang utama dalam prokrastinasi.  

c. Kesenjangan waktu antara rencana dan kinerja aktual. 

Seseorang  prokrastinator mempunyai kesulitan untuk melakukan sesuatu 

sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Seseorang 

prokrastinator sering mengalami keterlambatan dalam memenuhi deadline 

yang telah ditentukan, baik oleh orang lain maupun rencana yang telah 

ditentukan sendiri. Individu mungkin telah merencanakan mulai 

mengerjakan tugas pada waktu yang telah tentukan sendiri. Akan tetapi, 

ketika saatnya tiba individu tersebut tidak segera melakukan sesuai dengan 

rencana sehingga menyebabkan keterlambatan ataupun kegagalan untuk 

menyelesaikan tugas secara memadai. 
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d. Melakukan aktifitas yang lebih menyenangkan. 

Melakukan aktifitas lain yang lebih menyenangkan daripada melakukan 

tugas yang harus dikerjakan. Seorang prokrastinator dengan sengaja tidak 

segera mengerjakan tugasnya. Akan tetapi, menggunakan waktu yang 

dimiliki untuk melakukan aktifitas lain yang dipandang lebih 

menyenangkan dan mendatangkan hiburan, sehingga menyita waktu yang 

dimiliki untuk mengerjakan tugas yang harus diselesaikan.   

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri 

prokrastiansi dalam menghafal juz „amma yaitu penundaan untuk memulai 

dan menyelesaikan hafalan juz „amma, keterlambatan dalam menghafal juz 

„amma, kesenjangan waktu antara rencana dan kinerja aktual, melakukan 

aktifitas yang lebih menyenangkan daripada menghafal juz „amma. 

3. Jenis-jenis Prokrastinasi dalam Menghafal Juz ‘Amma  

Ferrari, dkk (1995) membagi prokrastinasi menjadi dua jenis, yaitu : 

a. Functional Procrastination 

Functional Procrastination merupakan penundaan dalam mengerjakan 

tugas yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap dan 

akurat seperti halnya mencari metode lain yang lebih tepat di dalam 

menghafal juz „amma.  

b. Disfunctional Procrastination 

Disfunctional Procrastination merupakan penundaan yang tidak bertujuan, 

berakibat jelek, dan menimbulkan masalah. Ada dua bentuk prokrastinasi 
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yang disfunctional berdasarkan tujuan individu melakukan penundaan, 

yaitu decisional procrastination dan avoidance procrastination. 

Decisional procrastination adalah suatu penundaan dalam 

mengambil keputusan. Prokrastinasi dilakukan sebagai suatu bentuk 

coping yang digunakan untuk menyesuaikan diri dalam pembuatan 

keputusan pada situasi-situasi yang dipersepsikan penuh stres. Jenis 

prokrastinasi ini terjadi akibat kegagalan dalam mengidentifikasikan tugas 

seperti menghafal juz „amma, sehingga menimbulkan konflik dalam diri 

individu dan akhirnya menunda dalam menghafal juz „amma. Decisional 

procrastination ini berhubungan dengan kelupaan, kegagalan proses 

kognitif, tetapi tidak berkaitan dengan kurangnya tingkat inteligensi 

seseorang. Sementara itu, pada avoidance procrastination adalah suatu 

penundaan dalam perilaku tampak. Penundaan ini dilakukan sebagai suatu 

cara untuk menghindari tugas yang dirasa tidak menyenangkan dan sulit 

untuk dilakukan. Prokrastinasi dilakukan untuk menghindari kegagalan 

dalam menyelesaikan pekerjaan yang akan mendatang (Ferrari, 1995). 

Jadi, jenis-jenis prokrastinasi dalam menghafal juz „amma yaitu 

functional procrastination dan disfunctional procrastination, serta adapun 

bentuk-bentuk prokrastinasi yang disfunctional berdasarkan tujuan 

individu melakukan penundaan, yaitu decisional procrastination dan 

avoidance procrastination. 
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4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi  Prokrastinasi 

Ferrari, dkk (1995) mengemukakan faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi prokrastinasi pada diri individu antara lain : 

a. Faktor Internal 

Merupakan faktor-faktor yang terdapat dalam diri individu yang 

mempengaruhi prokrastinasi. Faktor-faktor internal yang mempengaruhi, 

meliputi :  

1) Kondisi kodrati, yang terdiri dari jenis kelamin anak, umur, dan urutan 

kelahiran. Dalam hal ini anak sulung cenderung diperhatikan, 

dilindungi, dibantu, dan untuk orangtua yang belum berpengalaman 

dalam mendidik anak. Anak bungsu cenderung dimanja, apalagi bila 

selisih usianya cukup jauh dari sang kakak. Hal ini akan 

mempengaruhi perilaku prokrastinasi dalam kehidupan seseorang. 

2) Kondisi fisik dan kondisi kesehatan juga merupakan faktor yang 

mempengaruhi munculnya prokrastinasi. 

3) Kondisi psikologis, karakter kepribadian yang dimiliki individu turut 

mempengaruhi munculnya perilaku prokrastinasi. 

4) Faktor internal lain yang mempengaruhi, antara lain adalah perasaan 

takut gagal, ketidaksukaan terhadap tugas, dan adanya ketergantungan 

kuat terhadap orang lain. 

b. Faktor Eksternal 

Selain faktor internal, beberapa faktor eksternal juga ikut menyebabkan 

kecenderungan munculnya prokrastinasi akademik dalam diri seseorang, 
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yaitu pola asuh orangtua, lingkungan keluarga, teman, masyarakat dan 

sekolah (Ferrari, dkk, 1995).   

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor 

mempengaruhi prokrastinasi adalah faktor internal (kondisi kodrati, fisik, 

kesehatan, psikologis, kepribadian, dsb) dan eksternal (pola asuh orangtua, 

lingkungan keluarga, teman, masyarakat dan sekolah).  

Selain itu faktor yang mempengaruhi prokrastinasi adalah dukungan 

sosial teman sebaya. Burka & Yuen (dalam Pradinata, 2016) menyatakan 

bahwa prokrastinasi dipengaruhi oleh dua faktor, yakni faktor internal (kondisi 

fisik dan kondisi psikologis) dan faktor eksternal (gaya pengasuhan dan 

kondisi lingkungan). Selanjutnya Burka & Yuen (dalam Pradinata, 2016) 

menyatakan bahwa salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi 

prokrastinasi ialah dukungan sosial serta menekankan bahwa dukungan sosial 

yang dibutuhkan oleh mahasiswa agar terhindar dari prokrastinasi akademik 

ialah dukungan sosial teman sebaya. 

B. Dukungan Sosial Teman Sebaya 

1. Pengertian Dukungan Sosial 

Sarafino (1997) menyatakan bahwa dukungan sosial mengacu pada 

memberikan kenyamanan pada orang lain, merawatnya, atau menghargainya. 

Hal yang serupa dikemukakan oleh Mattson & Hall (dalam Pradinata, 2016) 

bahwa dukungan sosial merupakan bentuk komunikasi verbal dan nonverbal 

antara dua orang atau lebih yang mampu memberi perasaan nyaman pada 

individu dan perasaan bahwa individu mampu mengendalikan keadaan yang 
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ada. Maka individu yang mendapatkan dukungan sosial akan mendapatkan 

rasa nyaman dari orang yang memberikan dukungan tersebut. 

Marni & Yuniawati (2015) dukungan sosial yaitu berupa dukungan 

pada seseorang dalam menghadapi masalah seperti nasihat, kasih sayang, 

perhatian, petunjuk, dan dapat juga berupa barang atau jasa yang diberikan 

oleh keluarga maupun teman. Sedangkan Gottlieb (dalam Smet, 1994) 

menyatakan dukungan sosial terdiri dari informasi atau nasehat verbal maupun 

nonverbal, bantuan nyata, atau tindakan yang didapat karena kehadiran orang 

lain dan mempunyai manfaat emosional atau efek perilaku bagi pihak 

penerima. 

Menurut Handono & Khoiruddin (2013) dukungan sosial dapat 

diartikan sebagai hubungan yang sifatnya menolong di saat individu sedang 

mengalami persoalan atau kesulitan, baik berupa informasi dan bantuan nyata, 

sehingga membuat individu merasa diperhatikan bernilai, dan dicintai. 

Kemudian dukungan sosial ini dapat diperoleh dari teman, keluarga, atau 

orang yang ada di sekitar individu. Wicaksono (2014) mendefinisikan 

dukungan sosial sebagai perasaan diperhatikan, dicintai, dihargai, dan 

dipercaya oleh orang lain. Dukungan sosial dianggap dapat menolong individu 

secara psikologis maupun fisik karena hal ini dapat meningkatkan kemampuan 

dalam menghadapi stres akibat konflik.   

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dukungan sosial 

merupakan pemberian bantuan oleh orang lain yang memberikan 

kenyamanan, perhatian dan bantuan secara fisik dan psikologis baik verbal 
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maupun nonverbal sehingga individu yang menerima bantuan merasa 

dihargai, dicintai dan diperhatikan. Bentuk dukungan ini dapat berupa 

infomasi, tingkah laku tertentu, ataupun materi yang dapat menjadikan 

individu yang menerima bantuan merasa disayangi, diperhatikan dan bernilai. 

2. Pengertian Dukungan Sosial Teman Sebaya 

Dukungan sosial teman sebaya menurut Faulkner (2013) merupakan 

suatu kelompok yang dimana anggotanya saling memberi dukungan untuk 

dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan Desmita (2012) 

berpendapat bahwa teman sebaya merupakan seseorang yang sangat 

memahami perasaan-perasaan individu tersebut daripada orang-orang yang 

berbeda usianya. Maka dari itu, dukungan sosial teman sebaya akan lebih 

berarti ketika seseorang yang memberikan dukungan dapat memahami semua 

keluhan permasalahan individu tersebut. 

Menurut Mead (dalam Sinaga, 2017) dukungan sosial teman sebaya 

adalah suatu sistem tentang memberi dan menerima yang merupakan kunci 

dari prinsip saling menghargai, berbagi tanggung jawab, dan kesepakatan 

bersama saling membantu satu sama lain, semuanya saling mengerti dan 

berempati mengenai situasi individu lain untuk bisa melewati dan berbagi 

pengalaman emosi serta masalah psikologi yang dialami.  

Sinaga & Kustanti (2017) menyimpulkan bahwa dukungan sosial 

teman sebaya merupakan suatu bentuk perhatian, kenyamanan, penghargaan 

dan bantuan yang diberikan oleh teman sebaya untuk dapat membantu keluar 
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dari permasalahannya dan mencapai tujuan pribadi serta mengalami 

perubahan pribadi yang diinginkan oleh lingkungannya.  

Selanjutnya Hilman (dalam Wibowo, 2013) menjelaskan bahwa 

dukungan sosial teman sebaya membuat teman sebaya memiliki teman senasib 

untuk berbagi minat yang sama, dapat melaksanakan kegiatan yang kreatif, 

saling menguatkan bahwa mereka dapat berubah ke arah yang lebih baik dan 

memungkinkan individu tersebut memperoleh rasa nyaman, aman, serta rasa 

memiliki identitas diri yang terjadi dalam interaksi sehari-hari misalnya 

hubungan akrab yang dijalin individu tersebut bersama teman sebayanya 

melalui suatu perkumpulan di kehidupan sosialnya. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dukungan sosial 

teman sebaya dapat didefinisikan sebagai pemberian dukungan yang berupa 

perhatian secara emosi, pemberian sikap menghargai, pemberian bantuan 

instrumental maupun penyediaan informasi oleh teman yang memiliki usia 

atau tingkat kematangan yang kurang lebih sama.  

3. Aspek-Aspek Dukungan Sosial Teman Sebaya 

Menurut Sarafino (1997) ada lima aspek dukungan sosial : 

a. Dukungan Emosi 

Merupakan ekspresi empati, kepedulian, dan perhatian kepada seseorang. 

Hal ini membuat seseorang merasa nyaman, didukung dan dicintai pada 

saat individu tersebut dalam kondisi stres. 
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b. Dukungan Penghargaan 

Dukungan ini terjadi melalui ekspresi orang mengenai hal yang positif 

tentang orang tersebut, membesarkan hati, setuju dengan ide-ide atau 

perasaan individu, perbandingan positif antara individu tersebut dengan 

individu lain, seperti pada orang lain yang memiliki kekurangan atau lebih 

buruk. Dukungan ini menyediakan terbangunnya perasaan harga diri, 

kompeten dan bernilai. Dukungan penghargaan bernilai khususnya selama 

penilaian terhadap stres seperti jika seseorang menilai bahwa tuntutan 

melebihi kemampuan atau sumber-sumber personalnya 

c. Dukungan Instrumen 

Dukungan ini meliputi bantuan langsung seperti jika seseorang diberi atau 

dipinjami uang atau dibantu dengan cara melaksanakan tugas atau 

pekerjaan pada saat individu tersebut berada dalam kondisi stres. 

d. Dukungan Informasi 

Dukungan ini meliputi pemberian nasehat, saran atau umpan balik 

mengenai bagaimana orang tersebut berada dalam kondisi stres. 

e. Dukungan Jaringan Sosial 

Dukungan ini terjadi dengan memberikan perasaan bahwa individu adalah 

anggota dari kelompok tertentu dan memiliki minat yang sama. Rasa 

kebersamaan dengan anggota kelompok merupakan dukungan bagi 

individu. 

Menurut Wibowo (2013) dukungan dapat diperoleh dari jaringan sosial 

(teman, tetangga, atau keluarga besar) yang selanjutnya disebut sebagai 
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jaringan dukungan sosial, dan salah satu dukungan sosial yang dapat diterima 

individu adalah dukungan sosial teman sebaya. Jadi, ketika individu menerima 

dukungan sosial teman sebaya, maka individu tersebut secara langsung akan 

mendapatkan dukungan emosi, dukungan penghargaan, dukungan 

instrumental, dukungan informasi dan dukungan jaringan sosial. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat lima 

aspek dukungan sosial teman sebaya yakni dukungan emosional, dukungan 

penghargaan, dukungan instrumental, dukungan informasi dan dukungan 

jaringan sosial.  

C. Kerangka Berfikir 

Menghafal juz „amma merupakan salah satu kewajiban dan syarat 

yang harus dipenuhi oleh mahasiswa untuk mendapatkan gelar sarjana di 

Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

Fakultas Psikologi telah memberikan kemudahan pada mahasiswa dengan 

memberikan tahapan-tahapan dalam menghafal juz „amma yang diawali dari 

semester 1 dengan memperingatkan mahasiswa untuk dapat menghafal juz 

„amma serta menyetorkan hafalan tersebut kepada Penasehat Akdemik (PA) 

yang telah ditetapkan. Akan tetapi, masih banyak mahasiswa yang belum 

menyetorkan hafalan juz „amma. 

 Salah satu contohnya yaitu pada seorang mahasiswa semester XIV 

yang baru menyelesaikan hafalan juz ‘amma disemester XIV sehingga ketika 

batas waktu untuk menyelesaikan skripsi yang diberikan Fakultas sudah 

mendekati yaitu pada akhir Agustus harus mendapatkan Surat Kelulusan dari 
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Fakultas, mahasiswa tersebut menjadi terburu-buru dalam menyelesaikan 

skripsinya. Penyebabnya yaitu mahasiswa tersebut melakukan penundaan 

dalam menghafal juz „amma, sedangkan salah satu syarat dalam 

menyelesaikan setiap tahapan ujian skripsi adalah menyelesaikan seluruh 

hafalan juz „amma.  

Menghafal juz „amma merupakan aturan atau kebijakan yang telah 

diterapkan oleh Fakultas Psikologi kepada seluruh mahasiswa yaitu ketika 

mengajukan judul sinopsis, mahasiswa harus memenuhi syarat menghafal 20 

surah dalam juz „amma. Kemudian sebelum seminar proposal mahasiswa 

harus memenuhi syarat dalam menghafal juz „amma minimal 30 surah. Pada 

saat seminar hasil dan ujian munaqasyah peserta ujian telah menghafalkan 

seluruh surah dalam juz „amma yaitu 37 surah. Namun proses dalam 

menyelesaikan hafalan juz „amma, banyak sekali hambatan atau kendala yang 

dihadapi oleh mahasiswa. 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi selama proses menghafal 

juz ‘amma tersebut meliputi faktor internal dan eksternal. Faktor internal 

adalah yang berasal dari dalam diri mahasiswa itu sendiri, misalnya keadaan 

fisik dan kondisi psikologis seperti tidak mampu memanajemen waktu untuk 

menghafal juz „amma, ketidakmampuan dalam menentukan prioritas, 

sedangkan faktor eksternal berasal dari luar diri mahasiswa, seperti kurangnya 

dukungan, terlalu banyak tugas dan aktivitas lainnya sehingga dengan kondisi 

ini, mahasiswa akhirnya menunda dalam menghafal juz „amma. Oleh karena 

itu, mahasiswa membutuhkan orang lain untuk dapat menyemangatinya, 
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meluapkan emosi, mendapatkan perhatian, dan mendapatkan nasehat serta 

dukungan. 

Dukungan sosial merupakan salah satu cara untuk menunjukkan 

sebuah kasih sayang, perhatian, kepedulian, dan penghargaan kepada orang 

lain. Menurut Sarafino (1997) dukungan sosial mengacu pada kenyamanan, 

perhatian, penghargaan, atau bantuan yang diberikan orang lain atau 

kelompok kepada individu. Dukungan sosial dapat diartikan sebagai  

hubungan yang sifatnya menolong disaat individu sedang mengalami 

persoalan  atau kesulitan, baik berupa informasi dan bantuan nyata, sehingga 

membuat individu merasa diperhatikan bernilai, dan dicintai. Dukungan  

sosial  ini  dapat  diperoleh dari orang-orang terdekat yaitu teman, keluarga, 

atau orang yang ada di sekitar individu. 

Pada mahasiswa, yang menjadi salah satu aspek penting dalam 

kehidupannya ialah dukungan sosial dari teman sebaya (Santrock, 2003). Hal 

ini dipengaruhi oleh tahap perkembangan mahasiswa pada tahap remaja akhir, 

memiliki orientasi untuk membangun hubungan sosial terhadap lingkungan 

sekitar seperti teman sebaya baik sesama jenis maupun lawan jenis (Gunarsa 

& Gunarsa., dalam Pradinata, 2016). Oleh karena itu, dukungan sosial pada 

mahasiswa dapat diperoleh dari teman sebaya. 

Individu yang mendapatkan dukungan sosial dari teman sebayanya 

akan mendapatkan dorongan emosional, sosial dan menjadi lebih mandiri 

kemudian dukungan sosial teman sebaya akan memunculkan perilaku individu 

untuk belajar memecahkan masalah dengan cara mengembangkan pemecahan 



29 
 

masalah yang baik. Hal tersebut menunjukkan bahwa dukungan sosial teman 

sebaya ini akan mempengaruhi perilaku mahasiswa dengan memberi dorongan 

emosional, emosi dan sosial sehingga mahasiswa dapat belajar untuk 

mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul seperti kesulitan dalam 

mengatur waktu, penundaan-penundaan dalam mengerjakan tugas, salah 

satunya yaitu penundaan dalam menghafal juz „amma. Penundaan tersebut 

sering disebut dengan prokrastinasi. 

Prokrastinasi pada umumnya diartikan sebagai penundaan yang tidak 

berguna dalam penyelesaian tugas atau pekerjaan. Ferrari, dkk (1995) 

mengemukakan bahwa prokrastinasi akademik banyak berakibat negatif, 

dengan melakukan penundaan, banyak waktu yang terbuang sia-sia. Tugas-

tugas ataupun kewajiban seperti menghafal juz „amma menjadi terbengkalai 

sehingga penundaan tersebut dapat mengakibatkan seseorang kehilangan 

kesempatan dan peluang yang datang.  

Adanya dukungan sosial teman sebaya dapat menimbulkan rasa aman 

dalam melakukan partisipasi aktif, eksplorasi, dan eksperimentasi dalam 

kehidupan sehingga dapat meningkatkan kepercayaan diri, keterampilan, dan 

strategi untuk menghindari prokrastinasi, sebagaimana yang telah 

dikemukakan oleh Steel (dalam Pradinata, 2016) dalam bukunya yang 

berjudul “The procrastination equation: How to stop putting things off and 

start getting stuff done” yang membahas mengenai prokrastinasi dan 

menyatakan agar anak remaja memperoleh dukungan sosial melalui peer 

groups atau teman sebaya untuk menghindari prokrastinasi akademik sehingga 
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dengan adanya dukungan sosial teman sebaya, maka muncul keyakinan pada 

seseorang untuk dapat menyelesaikan masalahnya. 

Berdasarkan uraian di atas, dukungan sosial teman sebaya mempunyai 

hubungan dengan prokrastinasi. Berawal dari dukungan sosial teman sebaya 

yang dapat mereduksi tekanan-tekanan dalam tugas, khususnya dalam 

menghafal juz ‘amma, pada akhirnya dukungan sosial teman sebaya dapat 

mengurangi prokrastinasi dalam menghafal juz ‘amma. Oleh karena itu, dapat 

disimpulkan bahwa dukungan sosial teman sebaya dapat mempengaruhi 

prokrastinasi pada mahasiswa. 

D. Hipotesis 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah ada hubungan 

yang negatif antara dukungan sosial teman sebaya dengan prokrastinasi dalam 

menghafal juz ‘amma pada mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Artinya, semakin baik atau semakin positif 

terhadap dukungan sosial teman sebaya, maka semakin rendah prokrastinasi. 

Semakin rendah atau semakin negatif dukungan sosial teman sebaya, maka 

semakin tinggi prokrastinasi menghafal juz ‘amma pada mahasiswa.  

 


