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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Kehidupan masyarakat saat ini nampak tumbuh dan berkembang sifat-sifat 

materialistik dan hedonisme, gejala ini ditandai dengan menjadikan materi sebagai 

tolak ukur untuk mencapai kesuksesan dan kebahagian. Masyarakat berlomba-

lomba mencari dan mendapatkan materi sebanyak-banyaknya. Dorongan seperti ini 

berdampak kecenderungan masyarakat bertindak tanpa kontrol demi mendapatkan 

apa yang diinginkan dengan menghalalkan segala cara tanpa memperdulikan 

sesama, hilangnya kepedulian sosial, kecenderungan individualistis, materialistis, 

kapitalis dan hedonis disebakan karena adanya kecemasan tidak dapat memenuhi 

kebutuhan masyarakat.  

Kecemasan adalah sesuatu yang menimpa hampir setiap orang pada waktu 

tertentu dalam kehidupannya. Kecemasan merupakan reaksi normal terhadap 

situasi yang sangat menekan kehidupan seseorang, dan karena itu biasanya 

berlangsung tidak lama. Kecemasan bukanlah suatu penyakit melainkan suatu 

gejala. Kebanyakan orang mengalami kecemasan pada waktu-waktu tertentu dalam 

kehidupannya. biasanya kecemasan muncul sebagai reaksi normal terhadap situasi 

yang sangat menekan, dan karena itu berlangsung sementara saja.1 

                                                             
1 Savitri Ramalah, Kecemasan Bagaimana Mengatasi Penyebabnya, Terj. Mien Joehsaar, (Jakarta: 

Pustaka Populer Obor, 2003), h. 3 
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Kecemasan adalah kondisi yang paling langka dilaporkan karena tidak 

dianggap penting. Orang percaya bahwa jumlah orang yang menderita karena 

kecemasan meningkat terlalu pesat akibat tekanan-tekanan dalam kehidupan 

modern.2 Dengan adanya permasalahan tersebut, penulis menilai bahwa usaha yang 

tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah menggunakan pendekatan 

tasawuf. 

Tasawuf dalam kehidupan sosial mempunyai pengaruh yang signifikan 

dalam menuntaskan permasalahan dan penyakit sosial yang ada, amalan yang 

terdapat dalam ajaran tasawuf akan membimbing seseorang dalam mengarungi 

kehidupan dunia menjadi manusia yang arif, bijaksana dan profesional dalam 

kehidupan bermasyarakat dan memberikan nilai-nilai spiritual dan sosial yang jelas.  

Ilmu tasawuf yang dirangkai sebagai alat pengendali dan pengontrol 

manusia agar dimensi kemanusiaannya tidak tereduksi oleh modernisasi yang 

mengarah pada anomali nilai-nilai sehingga dapat mengantarkan manusia pada 

keunggulan moral.  

Di samping itu juga, ilmu tasawuf memiliki signifikansi dan relevansi bagi 

problema masyarakat modern karena tasawuf secara seimbang bisa memberikan 

kesejukan batin dan disiplin ilmu syari’ah. Karena pada dasarnya tasawuf adalah 

suatu disiplin ilmu yang memiliki maksud untuk selalu melakukan pembersihan diri 

dan penyucian diri, untuk membentuk akhlakul karimah yang baik, salah satunya 

dengan mengontrol diri untuk tidak berlebihan dalam menginginkan sesuatu, 

                                                             
2 Savitri Ramalah, Kecemasan Bagaimana...., h. 4 
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bertujuan mengendalikan hawa nafsu, salah satunya dengan hidup dengan sifat 

qanaah, dengan menanamkan sifat qanaah dapat menjadikan seseorang hidup 

dengan penuh rasa syukur, lalu merasa ridha terhadap apa yang ia miliki maupun 

yang tak dimiliki. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Sulayman ad-Darani 

“qanaah adalah awal ridha, dan wara adalah awal zuhud ”.3 

Sebagaimana permasalahan diatas, maka penulis mengambil judul 

penelitian ini adalah “IMPLEMENTASI SIKAP QANAAH TERHADAP 

GANGGUAN KECEMASAN PADA JAMA’AH MIFTAHUL ULUM DESA 

CIBEUREUM CIAMIS”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka didapatkan beberapa pertanyaan 

yang sesuai dengan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana gangguan kecemasan yang dialami jamaah Miftahul Ulum Desa 

Cibeureum? 

2. Bagaimana implementasi sikap qonaah dalam mengatasi gangguan kecemaan 

pada jamaah Miftahul Ulum Desa Cibeureum? 

C. Tujuan Penelitian 

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam rumusan masalah, maka yang 

menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

                                                             
3 Abd Al-karim in Hawazin Al-Qusyayri, Risalah Sufi Al-Qusyayari, Terj. Ahsin Muhammad, 

(Bandung. Pustaka, 1994), h. 106  
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1. Untuk menjelaskan gangguan kecemasan yang dialami jamaah Miftahul Ulum 

Desa Cibeureum Ciamis; 

2. Untuk menjelaskan implementasi sikap qonaah dalam mengatasi gangguan 

kecemasan pada jamaah Miftahul Ulum Desa Cibeureum Ciamis. 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan yang telah dipaparkan, maka yang menjadi manfaat 

dalam penelitian tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Secara teoritis  

a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan masukan untuk 

menambah khazanah keilmuan, khususnya untuk jurusan Tasawuf 

Psikoterapi yang berkaitan dengan nilai-nilai qonaah dan gangguan 

kecemasan. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk masyarakat 

dalam menanamkan sikap qonaah sebagai solusi dari adanya gangguan 

kecemasan.  

2. Secara praktis 

a. Sebagai syarat untuk meraih gelar sarjana pada jurusan Tasawuf  

Psikoterapi Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Gunung 

Djati Bandung.  

b. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi sumber referensi 

dan bacaan pada masyarakat yang menginginkan ketenangan jiwa dan 

terhindar dari gangguan kecemasan dengan menanamkan sikap qonaah. 
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E. Tinjauan Pustaka  

Setelah melakukan beberapa bahan kepustakaan yang terkait dengan sikap 

qona’ah dan gangguan kecemasan yang berisikan deskripsi dan kajian dari berbagai 

karya ilmiah baik itu dalam bentuk buku-buku, jurnal, maupun skripsi-skripsi 

lainnya yang terkait dengan pembahasan penulis.  

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini dengan mengambil judul 

tentang “Implementasi Sikap Qanaah terhadap Gangguan Kecemasan pada Jamaah 

Miftahul Ulum Desa Cibeureum Ciamis” bukanlah suatu judul penelitian yang 

pertama dan baru setidaknya ada beberapa judul penelitian ilmiah yang serupa, 

namun berbeda pada subjek penelitiannya dan berbeda fokusnya dengan yang 

penulis teliti. Penelitian yang ada lebih memfokuskan gangguan kecemasan dengan 

menggunakan pendekatan Psikologi, sementara penulis dalam penelitian ini lebih 

memfokuskan pada tasawuf dengan penerapan sikap qonaahnya.    

Begitu pula penelitian mengenai qanaah sudah dilakukan oleh beberapa 

peneliti terdahulu, namun fokusnya yang berbeda. Terkait beberapa penelitian yang 

sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, yang kemudian mempunyai 

keterhubungan dengan penelitian yang penulis lakukan, diantaranya sebagai 

berikut: 

Pertama, Dalam skripsi Muhammad Husni Mubarok dengan judul 

”Qanaah sebagai Cara Mencegah Perilaku Hedonis (Perspektif Hamka)” ini 

menyatakan bahwa qanaah merupakan sikap yang harus dimiliki karena qanaah 
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adalah motivasi ketika rasa syukur mulai menipis. Qanaah bukanlah pasrah dalam 

menerima apa yang ada tanpa ikhtiar, tetapi qanaah adalah sikap pasrah dalam 

menerima yang sudah ada, dengan tidak menghalalkan segala cara untuk bisa 

memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan manusia memamg banyak macamnya mulai 

dari kebutuhan pokok seperti makan, minum, sampai kebutuhan tersier seperti 

laptop, mobil, handphone tetapi manusia dapat memilah dan memilih. Semua 

kebutuhan diperbolehkan dalam Islam. Didalam Al-Quran banyak yang 

menjelaskan seperti dalam QS. An-Nahl:80 

ُ َجعََل لَُكْم ِمْن بُيُوتُِكْم َسَكنًا َوَجعََل لَكُ  تَِخفُّونََها ْم ِمْن ُجلُوِد اْْلَْنعَاِم بُيُوتًا تَسْ َوَّللاه

ا إِلَٰى ِحين  أَْوبَاِرَها َوأَْشعَاِرَها أَثَاثًا َوَمتَاعً  َويَْوَم إِقَاَمتُِكْم ۙ َوِمْن أَْصَوافَِها وَ يَْوَم َظْعنُِكمْ   

Artinya: “Dan Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai tempat tinggal 

dan Dia menjadikan bagi kamu rumah-rumah (kemah-kemah) dari kulit binatang 

ternak yang kamu merasa ringan (membawa)nya di waktu kamu berjalan dan waktu 

kamu bermukim dan (dijadikan-Nya pula) dari bulu domba, bulu unta dan bulu 

kambing, alat-alat rumah tangga dan perhiasan (yang kamu pakai) sampai waktu 

(tertentu)”.4 

Oleh karena itu konsep qanaah sangat cocok untuk mencegah perilaku hedonis.5  

 kedua, skripsi yang ditulis oleh Mahdzuroh, membahas tentang bagaimana 

upaya untuk mengetahui hubungan antara qonaah dengan perilaku Altruitic pada 

mahasiswa jurusan Tasawuf dan Psikoterapi Angkatan 2010 UIN Walisongo, 

penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Berdasarkan hasil 

pengujian terhadap korelasi data antara qonaah dengan perilaku altruitic pada 

                                                             
4 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, (Bandung: Syaamil Quran, 2009), h. 276  
5 Muhammad Husni Mubarok, “Qonaah sebagai Cara Mencegah Perilaku Hedonis (Perspektif 

Hamka), Mahasiswa Ilmu Ushuluddin dan Humaniora di UIN Walisongo”, Skripsi, (Semarang: 

Fakultas Ilmu Ushuluddin dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018) 



 

7 
 

mahasiswa jurusan Tasawuf dan Psikoterapi angkatan 2010 UIN Walisongo 

Semarang tergolong tinggi. Yang berarti ada hubungan positif yang signifikan 

antara qonaah dengan perilaku altruistic pada mahasiswa juruan Tasawuf dan 

Psikoterapi angkatan 2010 UIN Walisongo Semarang.6   

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Ani dengan judul “Pemahaman Nilai-Nilai 

Qanaah dan Peningkatan Self Esteem melalui Diskusi Kelompok” ini berisikan 

tentang kebutuhan akan harga diri atau self esteem anak yatim piatu, mereka 

mengalami hambatan dalam perkembangan jiwanya. Untuk dapat 

mengaktualisasikan dirinya ada beberapa tahapan yang harus dilaksanakan karena 

jika tahapan tersebut tidak terlaksana, maka anak tidak akan mampu untuk bisa 

mengaktualisasikan dirinya. Tahapan tersebut adalah self esteem atau harga diri. 

Harga diri bisa didapatkan melalui kasih sayang yang diberikan oleh orangtua. 

Sedangkan pada anak yatim piatu mereka tidak mendapatkan kasih sayang dari 

orang tuanya. Akan tetapi, permasalahan tersebut tidak terlalu bedampak kepada 

anak asuh di panti asuhan nurul huda karena mereka sudah diberikan pemahaman-

pemahaman supaya dapat menerima keadaan dirinya dan merasa cukup dengan apa 

yang mereka peroleh saat ini sebagai jalan terbaik untuk masa depannya. 

Pemahaman-pemahaman nilai-nilai qonaah ini mampu memberikan efek positif 

terhadap self esteem mereka.7  

                                                             
6 Mahdzuroh, “Hubungan antara Qanaah dengan Perilaku Altruistic pada Mahasiswa jurusan 

Tasawuf dan Psikoterapi Angkatan 2010 IAIN Walisongo Semarang”, Skripsi, (Semarang: IAIN 

Walisongo, 2013) 
7 Ani, “Pemahaman Nilai-Nilai Qonaah dan Peningkatan Self Esteem melalui Diskusi Kelompok,” 

Jurnal Hisbah, 13, no. 1 (2016) diakses pada 24 Mei 2019 
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Keempat, jurnal yang ditulis oleh Dina Fitri Anisa dan Ifdil yang dengan 

judul ”Konsep Kecemasan (Anxiety) pada Lanjut Usia(Lansia) ” berisi tentang 

kecemasan-kecemasan yang  terjadi pada orang yang lanjut usia yaitu dari mulai 

usia 60 tahun ke atas. Kecemasan-kecemasam yang terjadi diantaranya merasa tidak 

berharga dan kesepian. Kemudian membahas faktor-faktor yang mempengaruhi 

terjadinya kecemasan dalam pandangan psikologi.8 

F. Kerangka Teori 

Qanaah mengacu kepada sikap mental berupa rela menerima atau merasa 

puas dengan apa yang ada atau yang diperoleh atau yang dimilikinya, walau sekedar 

cukup untuk memenuhi keperluan sangat primer sehari-hari. Misalnya, makan, 

minum, pakaian yang sederhana. Menurut Al-Ghazali qonaah tampaknya lebih 

dekat pada daya tahan, yaitu mau dan mampu bertahan dengan sekadar keperluan 

hidup minimum yaitu pakaian menutup aurat, tempat tinggal untuk berteduh, 

makanan dan minuman untuk sehari-hari, atau paling banyak untuk sebulan. Bila 

ada kelebihan dari keperluan hidup, maka harus diberikan kepada orang lain yang 

lebih memerlukan. Al-Ghazali sendiri tidak memberikan batas-batas minimum itu, 

karena menurutnya, makin sedikit semakin baik sehingga qanaah memang selaras 

dengan konsep fakir dan zuhud.9  

Dari qanaah ini manusia diajarkan untuk menerima apa yang ada, bukan 

mencari apa yang tidak ada. Qanaah tidak termasuk dalam ruang lingkup ahwal 

                                                             
8 Dona Fitri Annisa dan Ifdil, “Konsep Kecemasan (Anxiety) pada Lanjut Usia (Lansia),” 5, no. 2 

(2016) diakses pada 26 Mei 2019 
9 Azyumardi Azra, Ensiklopedi Tasawuf, (Bandung: Angkasa, 2008), h. 996  
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ataupun maqamat, namun dalam perspektif sufisme pada umumnya qanaah 

merupakan cara hidup fakir dalam meniti kehidupan dunia yang baik dan teruji. 

prinsip hidup qana’ah ini, menurut Jair ibn Abd Allah, sangat sejalan dengan yang 

disabdakan Rasulullah Saw., Ia mengisyaratkan sifat qanaah sebagai harta yang 

tidak akan rusak. Dengan demikian, qanaah mengandung implikasi bagi orang 

yang bersangkutan laksana memiliki harta  abadi yang tidak lapuk dengan hujan, 

tak lekang kena panas dan tak akan habis dikonsumsi sehingga sampai kapanpun ia 

tidak merasa membutuhkan apa-apa lagi dan karenanya tidak pernah meminta-

minta kepada apapun. Maka qanaah akan mencegah dari sifat ketamakan. Ahli sufi 

memberikan perumpamaan tentang qanaah bahwa seandainya semua fakir itu mati 

maka yang akan dihidupkan kembali oleh Allah Swt., adalah orang yang qanaah.10   

Perlu diketahui bahwa sifat qanaah bukan berarti meninggalkan ikhtiar, 

ikhtiar harus tetap dilaksanakan dalam menegakkan sendi-sendi kehidupan. Kalau 

orang sudah berikhtiar, tetapi ikhtiarnya tidak berhasil maka tidak usah kecewa atau 

berkecil hati. Malah sebaliknya harus menerima dengan sepenuh hati, dan yakin 

bahwa Allah akan memudahkan urusan hambanya, karena sifat qanaah ialah tidak 

pernah patah semangat atas apa yang telah diterima dan tak lupa untuk mengucap 

syukur. Hal tersebut juga sesuai dengan konsep qanaah hamka yang memilki lima 

perkara terkandung didalam pengertian tentang qanaah, yaitu :  

1. Menerima dengan rela apa yang ada. 

2. Memohon kepada Allah tambahan yang pantas dan berusaha. 

                                                             
10 Azyumardi Azra, Ensiklopedi Tasawuf, h. 996 
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3. Menerima dengan sabar akan ketentuan Allah. 

4. Bertawakal kepada Allah. 

5. Tidak tertarik oleh tipu daya dunia.11 

Dari beberapa gangguan kecemasan, gangguan mental merupakan yang 

paling umum istilah kecemasan dalam Bahasa Inggris yaitu anxiety yang berasal 

dari Bahasa Latin angustus yang memiliki arti kaku, dan ango, anci yang berarti 

mencekik.12 Syamsu Yusuf  mengemukakan anxiety (cemas) merupakan 

ketidakberdayaan neurotik, rasa tidak aman, tidak matang, dan kekurangmampuan 

dalam menghadapi tuntutan realitas (lingkungan), kesulitan dan tekanan kehidupan 

sehari-hari.13 Dikuatkan oleh Kartini Kartono bahwa cemas adalah bentuk 

ketidakberanian ditambah kerisauan terhadap hal-hal yang tidak jelas.14 

Kecemasan diartikan sebagai manifestasi dari berbagai proses emosi yang 

bercampur baur, yang terjadi ketika seseorang mengalami perasaan tertekan 

(frustrasi) dan pertentangan batin (konflik). Selain itu orang yang merasa cemas 

akan terjadinya sesuatu di kemudian hari yang tidak menyenangkan, sehingga 

terancam oleh sesuatu tersebut.15  

Berbagai teori yang menjelaskan tentang faktor predisposisi kecemasan: 

                                                             
11 Hamka, Tasawuf Modern, (Jakarta: Republika, 2015), h. 267 
12 Yuke Wahyu Widosari, “Perbedaan Derajat Kecemasan dan Depresi Mahasiswa Kedokteran 

Preklinik dan Ko-Asisten di FK UNS Surakarta”, Skripsi, (Surakarta: Fakultas Kedokteran, 

Universitas Sebelas Maret, 2010), h. 16 
13 Syamsu Yusuf, Mental Hygine: Terapi Psikospiritual untuk Hidup Sehat Berkualitas, (Bandung: 

Maestro, 2009), h. 43 
14 Kartini Kartono, Hygine Mental dan Kesehatan Mental dalam Islam, (Bandung: Mandar Maju, 

1989), h. 120 
15 Zakiah Darajat, Kesehatan Mental, (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1990), h. 27 
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a. Teori Psikoanalitik  

Dalam pandangan psikoanalitik, kecemasan adalah konflik emosional yng 

terjadi antara dua elemen kepribadian, id dan superego. Id memiliki dorongan 

insting dan impuls primitive seseorang. Sedangkan superego mencerminkan hati 

nurani seseorang dan dikendalikan oleh norma-norma dan budaya seseorang. Ego 

berfungsi menengahi tuntutan dari dua elemen yang bertentangan dan fungsi 

kecemasan adalah meningkatkan ego bahwa ada bahaya.  

b. Teori Interpesonal 

Menurut pandangan interpersonal, kecemasan timbul dari perasaan takut 

terhadap adanya penerimaan dan penolakan interpersonal. Kecemasan juga 

berhubungan perkembangan trauma, seperti perpisahan dan kehilangan yang 

menimbulkan kelemahan fisik. Orang dengan harga diri rendah mudah mengalami 

perkembangan kecemasan yang berat. 

c. Teori Perilaku  

Menurut teori ini kecemasan merupakan produk frustrasi yaitu segala 

sesuatu yang mengganggu kemampuan seseorang untuk mencapai yujuan yang 

diinginkan. Individu yang terbiasa dengan kehidupan dininya dihadapkan pada 

ketakutan yang berlebihan lebih sering menunjukan kecemasan pada kehidupan 

selanjutnya.  
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d. Teori Keluarga  

Gangguan kecemasan merupakan hal yang biasa yang sering ditemui 

dalam suatu keluarga. Ada tumpang tindih dalam gangguan kecemasan antara 

gangguan kecemasan dengan depresi.16 

G. Sistematika Penulisan 

Sebuah karya ilmiah harus memenuhi syarat-syarat logis dan sistematis. 

Untuk itu, dalam penelitian ini disusun dalam lima bab dimana masing-masing bab 

saling terkait:  

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang menjelaskan tentang hal-

hal yang melatarbelakangi munculnya masalah yang dirumuskan dalam penelitian 

ini, pentingnya memaparkan mengangkat tema masalah implemetasi sikap qanaah 

dalam mengatasi gangguan kecemasan. Dalam bab ini juga berisikan rumusan 

masalah, tujuan dari penelitian, tinjauan pustaka yang menjelaskan penelitian-

penelitian sebelumnya, dan metode penelitian yang digunakan.  

Bab kedua, merupakan bab landasan teori, yang menguraikan sikap 

qanaah yang terdiri dari definisi qanaah, ciri-ciri dari qanaah, cara mencapai 

qanaah, dan manfaat dari adanya sikap qanaah. Juga menguraikan kecemasan yang 

terdiri dari definisi kecemasan, ciri-ciri kecemasan, klasifikasi kecemasan,  faktor 

penyebab kecemasan, dan penanganan kecemasan.  

                                                             
16 Stuart G.W dan Sundeen, Keperawatan Jiwa, (Jakarta: EGC, 1998), h. 177-181 
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Bab ketiga merupakan metodologi penelitian. Bab ini menyajikan tentang 

metode penelitian yaitu pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis, jenis 

penelitian sumber data, teknik pengumpulan data, teknis analisis data, dan lokasi 

penelitian.  

Bab keempat merupakan hasil penelitian dan pembahasan implementasi 

sikap qanaah dalam mengatasi gangguan kecemasan yang dialami oleh Jamaah 

pengajian di Madrasah Miftahul Ulum. Dalam bab ini dibahas tentang gambaran 

umum hasil penelitian yang telah dilakukan dari rumusan masalah terhadap objek 

yang diteliti mengenai metode dan hasil dari sikap qanaah dalam mengatasi 

gangguan kecemasan di Jamaah Miftahul Ulum Desa Cibeureum. 

Bab kelima merupakan penutup, bab ini berisi tentang kesimpulan dan 

saran dari penelitian. Kesimpulan ini berisikan tentang jawaban rumusan masalah 

yang ada dan implikasi dari penelitian ini, selain itu juga berisikan saran dai penulis.    

  

 

 

 

 


