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ABSTRAKSI 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kedisiplinan 

melaksanakan shalat subuh dengan prokrastinasi akademik pada mahasiswa 

Fakultas Agama Islam di UMS. Hipotesis yang diajukan yaitu terdapat hubungan 

negatif antara kedisiplinan melaksanakan shalat subuh dengan prokrastinasi 

akademik pada mahasiswa Fakultas Agama Islam UMS. Subyek penelitian adalah 

mahasiswa Fakultas Agama Islam UMS berjumlah 100 orang dengan karakteristik 

mahasiswa yang terdaftar dan aktif menjalani perkuliahan dari angkatan 2010 

sampai 2013. Metode penelitian menggunakan metode kuantitatif. Teknik analisis 

data yang digunakan adalah uji korelasi product moment dengan menggunakan 

program bantu SPSS 17 For Windows Program. Berdasarkan hasil analisis product 

moment diperoleh nilai koefisien korelasi (r) sebesar -0,490; p = 0,000 (p <0,05) 

artinya ada hubungan negatif yang signifikan antara kedisiplinan melaksanakan 

shalat subuh dengan prokrastinasi akademik. Sumbangan kedisiplinan 

melaksanakan shalat subuh pada mahasiswa Fakultas Agama Islam UMS terhadap 

prokrastinasi akademik sebesar 24% yang berarti terdapat 76% variabel lain yang 

mempengaruhi prokrastinasi akademik selain kedisiplinan melaksanakan shalat 

subuh. 

 

 

Kata kunci : Kedisiplinan Melaksanakan Shalat Subuh, Prokrastinasi Akademik 
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PENDAHULUAN 

Nisfiananoor (dalam Adi, 

2008) mengungkapkan bahwa 

Perguruan Tinggi sebagai suatu 

proses yang diharapkan mampu 

melahirkan manusia berkualitas 

Indonesia, tentu banyak 

membutuhkan sarana serta wahana, 

dan sebagaimana diketahui bahwa 

proses pendidikan di Perguruan 

Tinggi diantaranya juga ditempuh 

melalui kegiatan-kegiatan kurikuler 

dan ekstrakulikuler dengan sarana 

penampung aktivitasnya adalah 

lembaga kemahasiswaan. Salah satu 

subjek yang berperan dalam 

pendidikan adalah mahasiswa 

sebagai peserta didik yang 

mengenyam pendidikan di 

perguruan tinggi. 

Ketika seseorang telah 

memasuki tahap pembelajaran di 

perguruan tinggi, maka mereka 

dituntut harus lebih mandiri dalam 

mengatasi kegiatan dan 

permasalahan akademiknya. 

Seseorang dikatakan sebagai 

mahasiswa yang berkualitas, jika 

seseorang siap dituntut menjadi 

manusia yang cerdas, kreatif, 

disiplin, menghargai waktu dan 

bertanggung jawab atas tugas-

tugasnya. Itulah mengapa, 

mahasiswa harus cakap 

merencanakan satu kegiatan dengan 

kegiatan lainnya. Karena jika sedikit 

lengah saja, bisa mengakibatkan 

kelalaian terhadap kegiatan dan 

tugas-tugasnya sehingga banyak 

tugas yang akan tertunda dan 

terjadilah prokrastinasi akademik 

yaitu penundaan dalam penyelesaian 

tugas-tugas akademik. 

Solomon & Rothblum 

(dalam Seo, 2008) menyatakan 

bahwa Prokrastinasi akademik dapat 

digambarkan sebagai penundaan 

kegiatan akademik yang tidak 

semestinya, awalnya bermaksud 

untuk menyelesaikan, sampai pada 

akhirnya menciptakan 

ketidaknyamanan emosional.  

Solomon dan Rothblum 

(dalam Ghufron, 2012) juga 

menyebutkan ada enam area 

akademik untuk melihat jenis-jenis 

tugas yang sering dilakukan oleh 

para pelajar, yaitu tugas mengarang, 

belajar menghadapi ujian, membaca, 

kerja administratif, menghadiri 

pertemuan akademik, dan kinerja 

akademik secara keseluruhan.  
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Dalam penelitian yang 

dilakukan Utomo (2010) pada 

mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Surakarta (UMS) 

yang memiliki 11 fakultas 

dengan110 subyek menyatakan 

bahwa prokrastinasi akademik 

mahasiswa UMS tergolong sangat 

tinggi dan pastinya termasuk 

Fakultas Agama Islam. Perilaku 

menunda-nunda ini telah banyak 

ditemukan di Indonesia dan salah 

satunya penelitian di atas yaitu 

ditemukan adanya prokrastinasi 

pada mahasiswa UMS.  

Di Indonesia, bukan hanya di 

UMS prokrastinasi akademik 

banyak dilakukan. Penelitian yang 

dilakukan oleh Kurniawan (2013) 

pada 50 orang mahasiswa jurusan 

Psikologi Universitas Negeri 

Semarang, prokrastinasi akademik 

yang termasuk kategori sedang 

memiliki prosentase 72% . Selain 

itu dalam penelitian yang dilakukan 

oleh Andarini dan Fatma (2013) 

pada mahasiswa di Universitas 

Sahid Surakarta bahwa mereka 

melakukan prokrastinasi akademik 

yang tergolong sedang dengan 

rerata empirik 86,93.  

Fenomena prokrastinasi 

akademik ini bukan hanya terjadi di 

Indonesia. Sebelumnya, Ozer (2009) 

telah melakukan penelitian terhadap 

784 mahasiswa di Turki. Hasilnya 

405 mahasiswa dari 784 subjek 

penelitian telah melakukan 

prokrastinasi akademik dengan 

persentase 52%. 

Perilaku prokrastinasi 

akademik harus diberantas dan 

tentunya diminimalisir sedikit demi 

sedikit. Menurut Solomon dan 

Rothblum (dalam Premadyasari, 

2012) jika prokrastinasi dilakukan 

terus menerus akan berdampak 

negatif. Pada bidang akademik, 

prokrastinasi dapat merusak 

kegiatan akademik siswa dan 

menyebabkan rendahnya motivasi 

dan percaya diri. 

   Prokrastinasi merupakan 

perilaku buruk yang harus 

ditinggalkan dan dijauhi. Dalam 

Islam, seseorang diajarkan dan 

diwajibkan untuk melaksanakan 

shalat lima waktu agar terjauhi dari 

segala perbuatan buruk dan tercela. 

Shalat juga mengajarkan kita 

menjadi pribadi yang disiplin dan 

tepat waktu.  
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Haryanto (2002) dalam 

bukunya mengatakan bahwa shalat 

adalah kegiatan harian, mingguan, 

bulanan atau tahunan dan dapat 

dijadikan sarana pembentukan 

kepribadian yaitu manusia yang 

disiplin, taat waktu, bekerja keras, 

sehingga membentuk pribadi 

“Allahu akbar”. Jadi, bagi mereka 

yang selalu disiplin melaksanakan 

shalatnya insya Allah akan menjadi 

seseorang yang disiplin pula dalam 

mengerjakan tugas-tugasnya serta 

tepat waktu dalam 

menyelesaikannya. 

Seperti yang kita ketahui, 

bahwa shalat wajib dalam Islam ada 

lima yaitu subuh, zuhur, ashar, 

maghrib dan isya. Namun dari 

kelima shalat wajib tersebut, waktu 

shalat yang paling banyak 

dikeluhkan adalah shalat subuh. 

Mengapa? Karena waktunya adalah 

saat fajar ketika masih banyak orang 

tertidur lelap. 

ُ َعَلْيِو َوَسلََّم لَْيَس   قَاَل النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ
َصََلٌة أَثْ َقَل َعَلى اْلُمَناِفِقنَي ِمْن اْلَفْجِر 

َواْلِعَشاِء َوَلْو يَ ْعَلُموَن َما ِفيِهَما ََلَتَ ْوُُهَا َوَلْو 
ًوا َلَقْد َُهَْمُت َأْن آُمَر اْلُمَؤذَِّن فَ ُيِقيَم ُُثَّ  َحب ْ
آُمَر َرُجًَل يَ ُؤمُّ النَّاَس ُُثَّ آُخَذ ُشَعًَل ِمْن 

نَاٍر فَُأَحّرَِق َعَلى َمْن ََل ََيْرُُج ِإََل الصَََّلِة 
 (رواه البخارى)  َ ْعدُ 

“Bersabda Rasulullah shallallahu 

’alaih wa sallam: “Sesungguhnya 

shalat yang paling berat bagi kaum 

munafik adalah sholat isya dan 

subuh (berjamaah di masjid). Andai 

mereka tahu apa manfaat di dalam 

keduanya niscaya mereka akan 

mendatanginya walaupun harus 

merangkak-rangkak. Dan aku ingin 

menyuruh seseorang azan dan 

iqamah, kemudian menyuruh yang 

lain menjadi imam shalat 

berjamaah. Sementara aku sendiri 

pergi mengambil obor. Lalu 

kubakar orang-orang yang tidak 

datang shalat (berjamaah). ” (HR. 
Bukhari).  

 

Banyaknya umat muslim 

yang masih banyak meninggalkan 

dan menjauhi shalat sementara 

mereka masih merasa orang Islam 

adalah fenomena yang 

menggelisahkan. Dan terlambatnya 

80 atau 90 persen orang-orang yang 

mengerjakan shalat subuh adalah 

fenomena yang menyedihkan. 

Penyebabnya adalah bergadang atau 

urusan yang tidak bermanfaat 

seperti film, musik, teater dan lain 

sebagainya. Padahal shalat subuh 

memiliki pengaruh yang besar 

dalam banyak hal. Shalat subuh 

membangkitkan hati dari 
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kealpaanya, mata dari kantuknya 

dan jasad dari tidurnya. Selain itu 

ada zikir yang menggantikan 

kelalaian dan cahaya yang 

menggantikan kegelapan di saat 

udara masih jernih dan tenang 

(Riziq, 2007).  

Shalat subuh bisa dikatakan 

sebagai aktivitas pembuka setiap 

orang di pagi hari. Islam sangat 

peduli dengan dinamika dan 

semangat beraktivitas di awal 

waktu. Waktu pagi merupakan 

waktu yang istimewa yang selalu 

diasosiasikan sebagain simbol 

kegairahan, kesegaran dan 

semangat. Pagi sering dikaitkan 

dengan harapan, optimisme, 

keberhasilan dan sukses 

(Eramuslim, 2014).  

Dari pemaparan di atas, 

maka peneliti tertarik untuk 

mengajukan penelitian yang diberi 

judul “Hubungan antara 

Kedisiplinan Melaksanakan Shalat 

Subuh dengan Prokrastinasi 

Akademik pada Mahasiswa Fakultas 

Agama Islam Universitas 

Muhammadiyah Surakarta”. 

Adapun tujuan dalam 

penelitian ini yaitu untuk 

mengetahui hubungan antara 

kedisiplinan melaksanakan shalat 

subuh dengan prokrastinasi 

akademik pada mahasiswa Fakultas 

Agama Islam Universitas 

Muhammadiyah Surakarta dan 

sumbangan efektif yang diberikan 

kedisiplinan melaksanakan shalat 

subuh dalam menekan terjadinya 

prokrastinasi akademik. 

Hipotesis dalam penelitian 

ini yaitu “Ada hubungan negatif 

antara kedisiplinan melaksanakan 

shalat subuh dengan prokrastinasi 

akademik”. 

 

METODE PENELITIAN 

Populasi dalam penelitian ini 

adalah mahasiswa Fakultas Agama 

Islam Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. Jumlah populasi dalam 

penelitian ini adalah +850 

mahasiswa aktif sedangkan subjek 

dalam penelitian ini diambil hanya 

100 mahasiswa aktif Fakultas 

Agama Islam Universitas 

Muhammadiyah Surakarta yang 

terdiri dari mahasiswa angkatan 

2010-2013.  

Metode pengumpulan data 

yang digunakan dalam penelitian ini 
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adalah dengan menggunakan skala 

psikologis yang terdiri atas dua 

skala yaitu skala kedisiplinana 

melaksanakan shalat subuh dan 

skala prokrastinasi akademik. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil 

perhitungan teknik product moment 

dari Pearson dengan menggunakan 

program SPSS 17 for windows dapat 

diketahui nilai korelasi ( r ) sebesar -

0,490; p = 0,000 (p < 0,05) yang 

artinya ada hubungan negatif yang 

signifikan antara kedisiplinan 

melaksanakan shalat subuh dengan 

prokrastinasi akademik pada 

mahasiswa Fakultas Agama Islam 

Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. Artinya semakin tinggi 

kedisiplinanan melaksanakan shalat 

subuh maka semakin rendah 

prokrastinasi akademik di lakukan. 

Begitu juga sebaliknya, semakin 

rendah kedisiplinan melaksanakan 

shalat subuh seseorang maka 

semakin tinggilah prokrastinasi 

akademik. Sehingga hipotesis dalam 

penelitian ini diterima. 

Pernyataan di atas sesuai 

dengan penelitian yang dilakukan 

sebelumnya oleh Siswanto (2010) 

bahwa terdapat hubungan negatif 

yang signifikan antara kedisiplinan 

melaksanakan shalat wajib dengan 

prokrastinasi akademik pada 45 

mahasiswa angkatan 2010 Fakultas 

Farmasi Universitas Ahmad Dahlan. 

Sumbangan efektif yang diberikan 

oleh kedisiplinan shalat dalam 

menekan terjadinya prokrastinasi 

akademik sebesar 28,6%. Menurut 

Darajat, shalat lima waktu 

merupakan pelatihan pembinaan 

disiplin dan kontrol diri. Shalat tepat 

waktu menjadikan seseorang akan 

terbiasa tepat waktu dan disiplin 

pula dalam seluruh kegiatannya 

yang lain, misalnya dalam 

menyelesaikan tugas. Seperti yang 

kita tahu, bahwa disiplin adalah 

salah satu kunci meraih kesuksesan 

(Siswanto, 2010). 

Hasil dalam penelitian ini 

menunjukkan bahwa kedisiplinan 

melaksanakan shalat subuh yang 

termasuk dalam shalat wajib lima 

waktu  adalah salah satu faktor 

penting yang memiliki hubungan 

terhadap prokrastinasi akademik 

pada mahasiswa Fakultas Agama 

Islam Universitas Muhammadiyah 
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Surakarta.  Hal ini sesuai dengan 

pendapat Khalid (2009) mengenai 

shalat subuh yang dilaksanakan 

pada saat fajar otomatis akan 

membuat orang-orang yang 

melaksanakannya terbiasa bangun 

pagi. Dengan terbiasa bangun di 

pagi hari, maka sifat malas akan 

hilang, badan akan terasa segar. 

Dengan kondisi badan yang sehat, 

maka kesedihan dan kegelisahan 

akan hilang. Pikiran akan menjadi 

segar dan insya Allah akan terhindar 

dari penyakit fisik maupun batin. 

Salah satu faktor penyebab 

prokrastinasi adalah kondisi fisik 

dan psikis individu itu sendiri 

seperti adanya rasa malas, merasa 

sakit dan tidak sehat. Shalat subuh 

dapat menolong seseorang 

menjauhkan dari penyakit fisik 

maupun psikis seseorang. 

Khalid (2009) juga 

berpendapat bahwa shalat subuh 

merupakan kunci kesuksesan bagi 

mereka siapa saja yang sedang 

berperang. Perang bagi mahasiswa 

atau seseorang yang sedang 

menuntut ilmu adalah tekun dan 

rajin belajar serta melaksanakan 

tugas dengan penuh tanggung 

jawab. Karena Rasulullah 

mengatakan siapa saja yang ingin 

menang dalam perang, maka shalat 

subuh lah dan lakukan seusainya. 

Bisa disimpulkan bahwa shalat 

subuh adalah pengantar bagi mereka 

yang sedang perang menuju 

keberhasilan. 

Sumbangan efektif (SE) 

variabel kedisiplinan melaksanakan 

shalat subuh terhadap prokrastinasi 

akademik pada mahasiswa Fakultas 

Agama Islam Universitas 

Muhammadiyah Surakarta sebesar 

24% ditunjukkan oleh koefisien 

determinan (r
2
) sebesar 0,240. Hal 

ini memiliki arti bahwa terdapat 

76% faktor lain yang 

memepengaruhi diluar faktor 

kedisiplinan melaksanakan shalat 

subuh seperti efikasi diri, regulasi 

diri, kontrol diri dan lain 

sebagainya. Hasil penelitian ini 

menyebutkan bahwa kedisiplinan 

melaksanakan shalat subuh disertai 

aspek di dalamnya memberikan 

kontribusi bagi prokrastinasi 

akademik pada mahasiswa Fakultas 

Agama Islam Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 
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Seseorang yang memiliki 

tingkat kedisiplinan tinggi maka 

tingkat prokrastinasinya akan 

rendah. Hal ini sesuai dengan apa 

yang Yasin (2011) katakan bahwa 

konsep positif didiplin sama dengan 

pendidikan dan bimbingan karena 

menekan pertumbuhan di dalam, 

disiplin diri dan pengendalian diri. 

Seseorang yang menerapkan disiplin 

dalam dirinya maka ia akan 

memiliki motivasi yang 

diciptakannya sendiri dan untuk 

dirinya sendiri. Selain itu, seseorang 

yang disiplin akan bisa 

mengendalikan dirinya dengan baik 

sehingga ia bisa membedakan mana 

yang harus segera dikerjakan dan 

mana yang tidak tanpa membuang-

buang waktunya. Maka seorang 

mahasiswa yang menerapkan 

kedisiplinan dalam dirinya tidak 

akan menunda-nunda kegiatan yang 

menjadi prioritas utamanya seperti 

belajar, mengerjakan tugas dan lain 

sebagainya. 

Papalia (2009) memaparkan 

bahwa perilaku disiplin adalah 

metode pembentukan karakter serta 

mengajarkan untuk melakukan 

kontrol diri dan melakukan perilaku 

yang diterima oleh masyarakat. 

Apabila diuraikan lebih lanjut maka 

shalat subuh yang merupakan salah 

satu shalat wajib termasuk dalam 

metode pembentukan karakter 

disiplin ini. Haryanto (2002) 

memaparkan dalam bukunya bahwa 

shalat itu dapat membangun 

seseorang menjadi karakter yang 

taat, tepat waktu dan juga disiplin. 

Ketika seseorang melaksanakan 

shalat tepat pada waktunya terutama 

pada shalat subuh dimana shalat 

tersebut dilakukan ketika fajar hari 

dengan rasa kantuk yang harus 

dilawan maka seseorang telah 

melatih dirinya menjadi pribadi 

yang disiplin. Dengan kedisiplinan 

inilah seseorang dapat mengontrol 

dirinya dengan menjalankan 

aktivitas dan kegiatan lainnya 

dengan tepat waktu dan penuh 

tanggung jawab. 

Hammam (2012) sependapat 

dengan mengatakan bahwa di dalam 

shalat terkandung unsur latihan 

kedisiplinan serta selalu menjaga 

ketertiban dalam bekerja dan semua 

urusan. Sebab shalat senantiasa 

dilaksanakan pada waktu-waktu 

yang telah di atur. 
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Sebenarnya shalat subuh 

dengan shalat wajib lainnya 

memiliki kedudukan yang sama. 

Hanya saja Allah memberi 

penekanan pada azan shalat subuh 

dengan lafadz tatswib yang 

berbunyi  َِن الن َّْوم ٌر مِّ  yang الصَََّلُة َخي ْ

memiliki  arti bahwa shalat itu lebih 

baik daripada tidur. Waktu shalat 

subuh menuntut umat muslim untuk 

mengalahkan rasa kantuknya dan 

melaksanakan kewajiban yang 

menjadi tanggung jawabnya sebagai 

umat muslim yaitu shalat.  

Hadits riwayat Bukhari telah 

menjelaskan bahwa Rasulullah 

SAW telah bersabda yaitu : 

ُ َعَلْيِو َوَسلََّم قَالَ   :أنَّ َرُسوَل اَّللَّ َصلَّى اَّللَّ
يَ ْعِقُد الشَّْيطَاُن َعَلى قَاِفَيِة رَْأِس َأَحدُِكْم 
ِإَذا ُىَو نَاَم َثََلَث ُعَقٍد َيْضِرُب ُكلَّ ُعْقَدٍة 

َقَظ  َعَلْيَك لَْيٌل َطوِيٌل فَاْرُقْد فَِإْن اْستَ ي ْ
َفذََكَر اَّللََّ اْْنَلَّْت ُعْقَدٌة فَِإْن تَ َوضََّأ اْْنَلَّْت 
ُعْقَدٌة فَِإْن َصلَّى اْْنَلَّْت ُعْقَدٌة فََأْصَبَح 
َنِشيطًا طَيَِّب الن َّْفِس َوِإَلَّ َأْصَبَح َخِبيَث 

 (رواه البخارى ) الن َّْفِس َكْ ََلنَ 
 “Bahwa Rasulullah shallallahu 

'alaihi wasallam bersabda: "Setan 

mengikat tengkuk kepala seseorang 

dari kalian saat dia tidur dengan 

tiga tali ikatan dan syaitan 

mengikatkannya sedemikian rupa 

sehingga setiap ikatan diletakkan 

pada tempatnya lalu (dikatakan) 

kamu akan melewati malam yang 

sangat panjang maka tidurlah 

dengan nyenyak. Jika dia bangun 

dan mengingat Allah maka lepaslah 

satu tali ikatan. Jika kemudian dia 

berwudhu' maka lepaslah tali yang 

lainnya dan bila ia mendirikan 

shalat lepaslah seluruh tali ikatan 

dan pada pagi harinya ia akan 

merasakan semangat dan kesegaran 

yang menenteramkan jiwa. Namun 

bila dia tidak melakukan seperti itu, 

maka pagi harinya jiwanya merasa 

tidak segar dan menjadi malas 

beraktifitas" (HR. Bukhari).  

Dari hadits di atas dapat 

disimpulkan ketika seseorang 

bangun pagi untuk melaksanakan 

shalat subuh maka otomatis ia telah 

siap untuk melaksanakan kegiatan – 

kegiatan selanjutnya dengan 

semangat dan segar tanpa rasa 

malas. Hasil penelitian menujukkan 

bahwa ada hubungan negatif antara 

kedisiplinan shalat subuh dengan 

prokrastinasi akademik pada 

mahasiswa Fakultas Agama Islam 

Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. Mahasiswa yang disiplin 

shalat subuhnya tinggi tentu saja 

memiliki semangat dalam diri 

mereka dan semangat itu menjadi 

motivasi mereka untuk melakukan 
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kegiatan belajar dengan baik dan 

tepat waktu dalam mengerjakan 

tugas tanpa menunda-nunda tugas 

yang diberikan. Sedangkan 

mahasiswa yang rendah disiplin 

shalat subuhnya maka sudah tentu 

tidak memiliki semangat dan 

motivasi yang membuat mereka 

menjadi malas, dan itulah yang 

menyebabkan seseorang melakukan 

prokrastinasi. 

Ferrari dkk (dalam Ghufron 

dan Risnawita, 2012) berpendapat 

faktor yang mendasari individu 

melakukan prokrastinasi akademik 

dikelompokkan menjadi dua. Faktor 

tersebut adalah faktor eksternal dan 

internal. Kedisiplinan melaksanakan 

shalat subuh merupakan salah satu 

faktor internal yang memiliki 

hubungan dengan prokrastinasi 

akademik. Sastrawi dan Sepriyosa 

(2013) berpendapat bahwa 

seseorang yang melakukan shalat 

sesungguhnya ia sedang melakukan 

pembenahan internal, dimulai dari 

hati, jiwa, raga dan kehidupannya. 

Hingga secara perlahan semuannya 

terkondisikan untuk menjadi lebih 

baik dan juga melakukan segala 

macam kebaikan. 

Solomon dan Rothblum 

mengatakan bahwa prokrastinasi 

memiliki dampak yang negatif bagi 

pelakunya berupa tugas yang tidak 

terselesaikan, tugas terselesaikan 

dengan kurang maksimal, 

menyebabkan rasa cemas yang 

berujung pada depresi, tingginya 

tingkat kesalahan dan banyak waktu 

yang terbuang. Pada bidang 

akademik, prokrastinasi dapat 

merusak kegiatan akademik siswa 

dan juga menyebabkan rendahnya 

motivasi dan percaya diri.  

Akibat-akibat yang 

dihasilkan oleh prokrastinasi di atas 

bisa memberi kesimpulan bahwa 

prokrastinasi merupakan perbuatan 

buruk yang harus dihindari. Allah 

SWT berfirman dalam surat Hud 

ayat 114 : 

َن اللَّْيِل  َو أَِقِم الصَّلوَة َطَرَفَِ النَّهاَِر َوزَُلًفا مِّ
 ذِلَك ج ِإنَّ اْلََْ َناِت يُْذِىْْبَ ال َّيِّئَاِت ج

 )۱۱۴:ىود )ِذْكَرى لِلذِّكرِْيَن 
“Dan dirikanlah shalat itu pada 

kedua ujung siang (pagi dan 

petang) dan pada bahagian 

permulaan daripada malam. 

Sesungguhnya perbuatan-perbuatan 

yang baik itu menghapuskan (dosa) 

perbuatan-perbuatan yang buruk. 

Itulah peringatan bagi orang-orang 

yang selalu ingat” (Hud : 114).  
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Firman Allah SWT diatas ingin 

menyampaikan bahwasanya 

seseorang yang melakukan shalat 

akan terhindar dari perbuatan-

perbuatan yang buruk, salah satunya 

adalah perilaku prokrastinasi yang 

jika dilakukan akan merugikan si 

pelakunya.  

Berdasarkan uraian di atas 

dapat diambil kesimpulan ada 

hubungan negatif yang signifikan 

antara kedisiplinan melaksanakan 

shalat subuh dengan prokrastinasi 

akademik. Naik turunnya 

kedisiplinan melaksanakan shalat 

subuh memberikan pengaruh 

terhadap prokrastinasi akademik 

pada mahasiswa Fakultas Agama 

Islam Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. 

Sebuah penelitian tentunya 

terdapat kelemahan, adapun 

kelemahan dalam penelitian ini 

instrument untuk mengumpulkan 

data yaitu skala, dimana 

keterbatasan dari peneliti menjadi 

kurang mendalam dalam 

mengungkap variabel – variabel 

yang diukur. Kemudian jumlah 

responden yang minim sehingga 

jika dalam penelitian ini melibatkan 

lebih banyak responden 

kemungkinan akan mendapatkan 

hasil yang lebih komprehensif. 

Pengisian skala juga tidak dilakukan 

dalam satu ruangan khusus atau 

kurang terkondisi sehingga 

memungkinkan pengisisan skala 

yang terganggu oleh lingkungan. 

Selain itu, dalam penelitian ini, 

peneliti tidak mengontrol langsung 

perilaku disiplin shalat yang 

dilakukan oleh responden. 

KESIMPULAN 

1. Ada hubungan negatif yang 

signifikan antara kedisiplinan 

melaksanakan shalat subuh 

dengan prokrastinasi akademik 

pada mahasiswa Fakultas 

Agama Islam Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

2. Sumbangan efektif kedisiplinan 

melaksanakan shalat subuh 

terhadap prokrastinasi akademik 

sebesar 24%. 

 

SARAN 

1. Bagi Mahasiswa, diharapkan 

bagi mahasiswa yang ingin 

mengurangi tingkat 

prokrastinasi akademik bisa 
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dengan meningkatkan 

kedisiplinan shalat lima waktu 

salah satunya shalat subuh dan 

kedisiplinan di berbagai aspek.  

Seseorang yang disiplin akan 

membuat hidupnya lebih 

tertata, mampu melaksanakan 

tanggung jawabnya dengan 

baik dan mampu 

memprioritaskan kebutuhan 

mana yang lebih utama dan 

yang harus segera diselesaikan.  

2. Bagi Dosen dan Pembimbing 

Akademik, diharapkan bagi 

dosen dan pembimbing 

akademik agar lebih 

memperhatikan mahasiswa 

dalam pelaksanaan perkuliahan, 

membantu mahasiswa 

menghadapi kesulitan dalam 

mengerjakan tugas dan 

memberikan referensi serta 

memotivasi mahasiswa agar 

mereka terdorong untuk 

menjadi mahasiswa yang aktif 

dan mengurangi prokrastinasi 

akademik. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya yang 

tertarik untuk meneliti 

mengenai kedisiplinan shalat 

dan prokrastinasi akademik, 

disarankan untuk meneliti 

dengan membandingan dua 

kelompok komunitas misalnya 

membandingkan tingkat 

kedisiplinn shalat dan 

prokrastinasi akademik antara 

kelompok mahasiswa yang 

bertempat tinggal di asrama 

yang berbasis keislaman 

dengan mahasiswa yang hanya 

tinggal di kos-kosan. Selain itu 

juga disarankan untuk mencari 

variabel lain yang diduga turut 

berperan dan mempengaruhi 

prokrastinasi akademik. 

Apabila mendapatkan hasil 

yang lebih mendalam maka 

penelitian bisa dilakukan 

dengan metode kualitatif. 
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