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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Seiring dengan berkembangnya zaman, manusia akan dihadapkan pada 

permasalahan yang lebih kompleks, manusia dituntut untuk dapat menyikapi atau 

menghadapi permasalahan yang muncul tersebut secara arif dan bijaksana tidak 

dengan keragu-raguan, ataupun kecemasan. Misalnya ketika seseorang diminta 

untuk memberikan sebuah keputusan mengenai suatu hal, seseorang tersebut 

harus benar-benar yakin pada dirinya sendiri dalam mengambil keputusan tersebut 

agar tidak menyisakan penyesalan bagi diri sendiri, orang lain serta lingkungan. 

Seseorang tersebut harus memiliki pemahaman yang benar dan baik tentang 

dirinya sendiri, karena jika tidak maka seseorang akan mudah  merasa cemas 

ketika berhadapan dengan orang banyak, tidak berani mengungkapkan ide atau 

pendapat, merasa dirinya kurang dibanding orang lain, dan sebagainya. Hal itulah 

yang juga dirasakan oleh para mentor pada kegiatan mentoring di Universitas 

Muhammadiyah Surakarta.  

Para mentor adalah mahasiswa dan mahasiswi di atas semester 2 di 

masing- masing fakultas yang terdapat di Universitas Muhammadiyah Surakarta, 

yang bertugas untuk mendampingi dan memimpin tiap kelompok yang berisi 10-

15 mahasiswa junior (mahasiswa baru) dalam kegiatan mentoring yang 

dilaksanakan setiap Sabtu pagi.  
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Menurut ketua Lembaga Pendidikan llmu Dasar, Najmmudin Zuhdi dalam 

artikel online (http://edisicetak.joglosemar.co/. 2013), kegiatan mentoring adalah 

serangkaian kegiatan pembelajaran Al-Islam yang diberikan oleh mahasiswa yang 

lebih senior (mentor) kepada mahasiswa junior (mahasiswa baru) yang 

diagendakan oleh Universitas Muhammadiyah Surakarta, setiap hari sabtu pagi. 

Tujuan mentoring ini adalah mengarahkan mahasiswa dalam mengkaji dan 

mengaplikasikan nilai keislaman dalam dirinya, sehingga terbentuk pribadi yang 

sadar akan keharusan mengimplementasikan nilai tersebut dalam kegiatan sehari-

hari, dan juga bagi mentor dapat belajar menjadi lebih dewasa dengan mendidik 

adik tingkatnya.  

Namun pada kenyataannya, para mentor tersebut juga mengalami masalah 

kepercayaan diri. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan (10 Maret 

2014) dengan para mentor pada kegiatan mentoring terkait dengan kepercayaan 

diri, terdapat beberapa hal yang menjadi fenomena pokok yang menarik untuk 

diteliti, di mana beberapa mentor kegiatan mentoring memiliki masalah 

kepercayaan diri ketika mereka harus berhadapan dengan orang banyak, ragu 

mengungkapkan pendapatnya hingga mengakibatkan hilangnya segala sesuatu 

yang telah direncanakan di awal, merasa cemas ketika berhadapan dengan orang 

baru dan merasa dirinya kurang dibandingkan dengan orang lain. Para mentor 

memiliki tanggung jawab yang besar karena pembelajaran yang diberikan pada 

kegiatan mentoring adalah berisi kajian keislaman yang harus dapat diaplikasikan 

oleh mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari. Karena itulah para mentor 

diharuskan memiliki pemahaman yang baik terhadap dirinya sediri agar memiliki 

http://edisicetak.joglosemar.co/
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kepercayaan diri ketika berhadapan, mendampingi, serta mengarahkan para 

mahasiswa baru. 

Peneliti juga mewawancarai salah seorang dosen (10 Maret 2014) terkait 

dengan kepercayaan diri di kalangan para mentor dalam kegiatan mentoring, yang 

mengatakan bahwa para mentor enggan untuk melibatkan diri dalam kegiatan 

kemahasiswaan lainnya seperti Badan Eksekutif Mahasiswa atau kegiatan lainnya 

di lingkup univesitas karena adanya ketidakpercayaan pada dirinya dapat 

melaksanakan tugas-tugas tersebut dan karena adanya ketakutan terpengaruh pada 

arus yang tidak sesuai dengan apa yang telah diyakininya selama ini.  Padahal, 

hasil analisis tambahan dari penelitian yang dilakukan oleh Achmat (2006) 

menunjukkan adanya perbedaan kepercayaan diri yang signifikan antara 

kelompok mahasiswa yang memiliki pengalaman aktif berorganisasi dan yang 

tidak. Mereka yang pernah aktif berorganisasi memiliki tingkat kepercayaan diri 

yang lebih tinggi.  Dari fenomena tersebut menunjukkan adanya masalah terkait 

dengan kepercayaan diri pada mahasiswa yang memiliki tugas sebagai mentor 

pada kegiatan mentoring. 

Seseorang yang memiliki kepercayaan diri yang tinggi maka dalam 

bertindak akan didasari oleh keyakinan pada kemampuan, kekuatan, dan 

keterampilan yang dimiliki, mampu bersosialisasi dengan baik, serta memiliki 

ketenangan sikap. Sebaliknya, seseorang yang tidak memiliki kepercayaan diri 

tinggi akan selalu merasa dirinya kurang, tidak dapat bersosialisasi dengan baik, 

dan tidak memiliki ketenangan sikap (Lauster, 2000). 
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Adler (2000) menyatakan bahwa, manusia lahir dengan tubuh yang lemah 

dan inferior, suatu kondisi yang mengarah pada perasaan inferior yang 

mengakibatkan ketergantungan pada orang lain. Sehingga menurutnya, kebutuhan 

manusia yang paling penting adalah kebutuhan akan kepercayaan pada diri sendiri 

dan rasa superioritas. Karena menurut Hildegard dan Maria (2003), tanpa adanya 

kepercayaan diri, seseorang akan ragu dalam segala tindakannya, bahkan tidak 

berani untuk berbuat apapun.  

Berdasar pada hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Rasyid (2012) 

yang menunjukkan dari 40 mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas 

Muhammadiyah Surakarta yang diteliti mengenai kepercayaan diri terdapat 2 

subjek atau 5% yang tergolong sangat rendah, 9 subjek atau 22,5% yang tergolong 

rendah, 9 subjek atau 22,5% yang tergolong sedang, dan sebanyak 20 subjek atau 

50% yang tergolong tinggi. Sehingga dapat diketahui bahwa dari seluruh subjek 

penelitian, hanya setengahnya saja yang memiliki kepercayaan diri yang tinggi. 

Hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti yaitu para mentor 

mengalami masalah kepercayaan diri yang rendah yang salah satu tanda atau 

cirinya ditunjukkan dengan perasaan cemas ketika harus berhadapan dengan orang 

banyak, sesuai  dengan penelitian yang  dilakukan Winarni (2013) yang 

menyimpulkan bahwa mahasiswa akan memiliki kecemasan komunikasi yang 

rendah ketika mereka memiliki kepercayaan diri yang tinggi, dan sebaliknya.  

Pemahaman para mentor tentang dirinya sendiri akan memiliki pengaruh 

yang besar terhadap perilakunya. Karena jika seseorang memandang dirinya 

sebagai orang yang layak untuk sukses dan sepadan dengan yang lain maka 
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biasanya seseorang itu akan memiliki perilaku yang sesuai dengan pandangan 

terhadap dirinya tersebut. Dan jika yang terjadi adalah sebaliknya, maka 

perilakunya tidak akan jauh berbeda dengan pandangan yang dimiliki untuk 

dirinya sendiri, yang akan menyebabkan orang tersebut kehilangan kepercayaan 

diri karena ragu untuk melakukan perkara yang sangat penting hanya gara-gara 

takut gagal. Didukung oleh Santrock (2003) yang mengatakan, rendahnya atau 

hilangnya rasa percaya diri dapat menyebabkan masalah seperti depresi, bunuh 

diri, kecemasan yang tidak wajar dan masalah penyesuaian diri lainnya. Karena 

orang yang kurang percaya diri cenderung tidak mampu mengatasi masalah. 

Sebab itu setiap manusia harus memiliki kekuatan iman, yang dapat 

menjadikan seseorang tersebut tegar dan sabar menghadapi setiap ujian, cobaan 

hidup, karena bagi orang yang lemah imannya, akan mudah mengalami tekanan 

jiwa atau distress. Orang yang mengalami tekanan jiwa akan mudah kehilangan 

kepercayaan diri, dan selalu su’udhan kepada Allah dan orang lain, selalu diliputi 

bad thinking, yang tentunya akan mudah mengundang kejelekan, kejahatan, dan 

penyakit (Abidin, 2009). 

Keimanan tersebut yang kemudian akan menimbulkan rasa percaya diri, 

optimis, dan ketenangan hati. Oleh karena itu pada masyarakat Islam, solusi 

dalam mengatasi permasalahan lebih bersifat religius-spiritual, yang 

menempatkan agama (Al-Qur’an dan Hadis) sebagai pijakan ilmu. Terdapat 

dalam Qur’an Surat  4 (An-Nisa) : 174, yang artinya: 

“Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepada kalian bukti (kebenaran) 

yang nyata dari Tuhan kalian, dan  telah Kami turunkan kepada kalian 

cahaya yang terang benderang (Al-Qur’an)”.   
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Ayat di atas menjelaskan bahwa Al-Qur’an merupakan bukti kebenaran 

bagi manusia. Dengan adanya bukti kebenaran tersebut maka tidak akan muncul 

keraguan dalam bertindak. 

Terkait dalam hal kepercayaan diri, setiap individu harus yakin bahwa 

manusia merupakan makhluk yang paling sempurna yang telah diciptakan Allah 

di muka Bumi. Karena telah difirmankan Allah dalam Qur’an Surat  95 (At-Tin) 

ayat 4 yang artinya: 

“Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang 

sebaik-baiknya”.  

 

Terdapat pula dalam Al-Qur’an Surat 3 (Ali Imran) ayat 139, yang artinya:  

  

”Janganlah kamu bersikap lemah (pesimis), dan janganlah (pula) kamu 

bersedih hati, padahal kamu adalah orang-orang yang paling tinggi 

(derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman”. 

Bukti ayat-ayat di atas bahwa manusia diperintahkan untuk memiliki 

kepercayaan diri, karena Allah SWT telah menciptakan manusia dalam keadaan 

yang paling baik di antara makhluk lainnya. Bahkan pada sistem pendidikannya, 

Nabi membebaskan para sahabat dari perasaan kurang, lemah, ataupun minder. 

Rasulullah SAW menanamkan perasaan percaya diri kepada diri para sahabatnya, 

yang membuat mereka berani mengungkapkan pendapat dan perasaannya tanpa 

merasa takut (Najati, 2005). 

Maksud dan tujuan Al-Qur’an diturunkan adalah untuk mengatur 

kepentingan hidup manusia, serta berfungsi sebagai petunjuk dan pembeda antara 

yang benar dan salah. Al-Qur’an memecahkan persoalan kemanusiaan di berbagai 

segi kehidupan, baik yang berkaitan dengan masalah kejiwaan, jasmani, sosial, 

ekonomi, maupun politik, dengan pemecahan yang penuh bijaksana karena yang 
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menurunkannya adalah Allah SWT. Untuk menjawab setiap persoalan, Al-Qur’an 

meletakkan dasar-dasar umum yang dapat dijadikan landasan oleh manusia yang 

relevan untuk segala zaman agar tidak terjebak dalam kehidupan yang hedonis 

dan kegemerlapan palsu (Al-Qaththan, 2008). 

Setiap muslim hukumnya wajib untuk membaca, mempelajari dan 

mengajarkan Al-Qur’an karena setiap ayat yang tertulis di dalam Al-Qur’an 

memiliki makna dan maksud yang berkaitan dengan kehidupan. Banyak atau 

tidaknya informasi yang diperoleh dari membaca tergantung dari intensitas 

membacanya. Semakin sering seseorang membaca, maka semakin banyak 

informasi yang akan diperolehnya. Apabila banyak membaca ayat-ayat Al-Qur’an, 

maka akan semakin banyak mendapatkan manfaat dan kebaikan. Dalam Al-

Qur’an Surat  75 (Al-Qiyamah) ayat 17-18 yang artinya:  

“Sesungguhnya Kami-lah yang akan mengumpulkannya dalam dadamu 

dan membacakannya pada lidahmu, maka apabila Kami telah 

menyempurnakan bacaannya kepadamu dengan perantaraan Jibril, maka 

bacalah menurut bacaannya itu”.   

Al-Qur’an Surat 45 (Al-Jasiyah) ayat 20, yang artinya: 

“Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, sekaligus petunjuk dan 

rahmat bagi kaum yang meyakininya”.  

Ayat-ayat di atas dapat disimpulkan bahwa membaca ayat suci Al-Qur’an 

sangat diperintahkan oleh Allah, karena Al-Qur’an merupakan pedoman bagi 

manusia, agar terhindar dari kebingungan dan keraguan. Sebagaimana telah 

disebutkan dalam hadist: 

“Sebaik-baiknya dari kamu sekalian adalah orang yang mempelajari Al-

Qur’an dan mengamalkannya”. (HR. Bukhari) 
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Penelitian yang dilakukan Sholeh (Mulyadi, Fifa, dan Mahfur, 2006) yang 

meneliti tentang korelasi antara keseringan membaca Al-Qur’an dan penurunan 

kecemasan, hasilnya menunjukkan bahwa orang yang sering membaca Al-Qur’an 

mengalami penurunan kecemasan. Di mana kecemasan merupakan salah satu ciri-

ciri orang yang tidak percaya diri. 

Berdasarkan hal-hal di atas dapat dirumuskan permasalahan penelitian, 

Apakah ada hubungan antara intensitas membaca ayat suci Al-Qur’an dengan 

kepercayaan diri pada mentor kegiatan mentoring Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. 

B. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan pemasalahan di atas, tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

1. Hubungan antara intensitas membaca ayat suci Al-Qur’an dengan 

kepercayaan diri 

2. Peranan intensitas membaca ayat suci Al-Qur’an terhadap kepercayaan diri 

3. Tingkat kepercayaan diri pada mentor kegiatan mentoring 

4. Tingkat intensitas membaca ayat suci Al-Qur’an pada mentor kegiatan 

mentoring. 
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C. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi: 

1. Bagi pihak LPIK (Lembaga Pengembangan Ilmu Kemuhammadiyahan) 

Memberikan informasi mengenai intensitas membaca ayat suci Al-Qur’an 

dan kepercayaan diri yang dimiliki para mentor kegiatan mentoring. 

2. Bagi mentor 

Memberikan informasi  mengenai pentingnya intensitas membaca ayat 

suci Al-Qur’an dan kepercayaan diri bagi para mentor kegiatan mentoring. 

3. Bagi peneliti lain 

Memberikan informasi dan referensi dalam melakukan penelitian lebih 

lanjut dengan tema yang sama dengan mempertimbangkan variabel lain. 


