
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kehidupan didunia bersifat dinamis atau bergerak dan seorang individu yang 

menjalani hal ini akan mengalami perubahan-perubahan dalam dirinya dimulai dari 

masa pre-natal atau sejak dalam kandungan, kemudian memasuki masa kanak-

kanak, remaja lalu dewasa. Setiap tahapan memiliki tugas-tugas atau tuntutan-

tuntutan tersendiri dari sebuah perkembangan yang musti dipenuhi oleh individu. 

Sebagai contoh, ketika individu ada dalam masa remaja kemudian beranjak pada 

masa dewasa, individu memiliki tugas perkembangan antara lain adanya tuntutan 

untuk bisa hidup mandiri dan memiliki pemikiran yang terbuka dari setiap sudut 

pandang. Masa remaja acap kali disebut sebagai masa usia bermasalah, pencarian 

jati diri, masa yang tidak realistis, dan fase yang bergerak pada kedewasaan. Periode 

ini juga seringkali dianggap sebagai masa terpenting atau masa penentu untuk 

perkembangan-perkembangan selanjutnya.1  

Seiring berakhirnya masa remaja akan semakin banyak tuntutan-tuntutan dari 

lingkungan karena indivdu akan memasuki fase dewasa yang lebih kompleks 

dibandingkan dengan fase-fase sebelumya. Ada bermacam-macam reaksi yang 

diberikan individu ketika menginjak fase dilematis seperti ini, individu sudah 

merasa matang diusia remaja namun belum siap untuk menginjak masa dewasa. 

Reaksi yang diberikan antara lain ada individu yang merasa antusias, percaya diri 

dan merasa senang. Tapi tidak sedikit individu yang memiliki perasaan takut, cemas 

dan merasa insecure berlebih terhadap dirinya sendiri, semua fase-fase 

perkembangan ini pasti dilewati oleh setiap individu. Direntang usia antara 18-29 

tahun atau disebut dengan masa transisi dari remaja menuju dewasa. Reaksi yang 

                                                           
1 Sri Yulia Sari, “Tinjauan Perkembangan Psikologi Manusia pada Usia Kanak-Kanak dan Remaja”, 

Primary Educational Journal (PEJ), (2017) hal. 48. Diakses dari 

https://pej.fk.uinjambi.ac.id/index.php/PEJ/index pada tanggal 14 Mei 2020.  
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diperlihatkan ketika memasuki masa ini adalah berbeda-beda, pada individu yang 

memiliki persiapan yang matang mengenai masa depan atau memiliki rencana-

rencana yang akan dilakukan dikehidupan mendatang akan melewati masa 

emerging adulthood dengan mudah. Namun, sebagian orang mengalami 

ketegangan ditandai dengan munculnya emosi-emosi negatif terutama pada diri 

sendiri, seperti mengalami kurang percaya diri, merasa insecure dan lain 

sebagainya. Krisis emosi yang dialami oleh sebagaian orang dalam fase ini disebut 

dengan quarter life crisis. Quarter life crisis atau krisis diseperempat abad 

kehidupan adalah sebuah fenomena yang dialami sebagian individu bertepatan 

dengan masa emerging adulthood terjadi pada rentang usia 20 tahun sampai dengan 

30 tahunan atas respon terhadap munculnya kebingungan pada pilihan-pilihan yang 

ada dan cemas akan masa depan seperti gamang dengan kehidupan yang sedang 

dijalani, tidak puas dengan apa yang dimiliki, merasa hampa, gagal dalam segala 

bentuk hubungan, merasa tidak berharga, was-was dengan keadaan finanasial dan 

lain sebagainya.2 Kebingungan inilah yang memicu terjadinya gangguan 

kecemasan, merasa tidak percaya diri, merasa tidak semangat menghadapi 

kehidupan bahkan sampai pada depresi dan kematian.  

Dikutip dari laman kompas.com seorang mahasiswa di Samarinda bunuh diri 

diprediksi mengalami depresi karena pendidikan dibangku kuliah yang ia jalani 

selama tujuh tahun tidak menemukan titik terang karena skripsi yang sudah sering 

korban ajukan selalu ditolak oleh dosen.3 Kemudian dari laman Kompas.com 

seorang mahasiswa perguruan tinggi swasta di Yogyakarta ditemukan bersimbah 

darah dikamar kost miliknya, bunuh diri menjadi pilihan terakhir setelah korban 

depresi karena masalah keluarga dan skripsi yang tak kunjung selesai. Korban 

menghabisi diri dengan menggunakan gerinda yang biasanya digunakan oleh 

                                                           
2 Agung Setiyo Wibowo, Mantra Kehidupan Sebuah Refleksi Melewati Fresh Graduate Syndrome 

and Quarter-Life Crisis: Krisis Seperempat Baya, (Jakarta: Gramedia, 2017). 96-97 

3 https://samarinda.kompas.com/read/2020/07/12/19122501/mahasiswa-gantung-diri-di-samarinda-

diduga-depresi-kuliah-7-tahun-tak-lulus?page=all. Diakses pada tanggal 6 agustus 2020. 

https://samarinda.kompas.com/read/2020/07/12/19122501/mahasiswa-gantung-diri-di-samarinda-diduga-depresi-kuliah-7-tahun-tak-lulus?page=all
https://samarinda.kompas.com/read/2020/07/12/19122501/mahasiswa-gantung-diri-di-samarinda-diduga-depresi-kuliah-7-tahun-tak-lulus?page=all


 

 

tukang bangunan untuk memotong keramik.4 Dari laman liputan6.com 

mengemukakan bahwa Melinda Hospital menganalisis ada 441 mahasiswa 

perguruan tinggi kota Bandung pada 2019 lalu, hasilnya 24 orang pernah berfikir 

untuk melakukan bunuh diri. Pemicu dari masalah ini sangatlah beragam dari mulai 

pendidikan atau skripsi, keluarga, pekerjaan atau tugas, masalah pertemanan, 

masalah romansa sampai pada masalah sosial yang lainnya.5  

Menurut Psych Central dalam tirto.id mengemukakan bahwa ada beberapa hal 

yang menjadi pemicu  terjadinya krisis antara lain perubahan tugas-tugas 

perkembangan yang signifikan pada masa perubahan dari remaja menuju 

kedewasaan, menyadari jika individu tidak memiliki visi dan misi perihal masa 

depan yang jelas dan banyaknya pilihan yang dihadapi individu sehingga muncul 

kebingungan untuk memilih.  

Menurut The Guardiant yang dikutip oleh Forbes menunjukan bahwa 85% 

milenial mengalami krisis yang sama diusia 20-39 tahun. Mereka mulai bertanya 

apa yang sebenarnya dicari pada kehidupan ini?. Orang yang mengalami quarter 

life crisis juga mulai bertanya-tanya perihal perannya dalam masyarakat diikuti 

dengan berbagai emosi negatif seperti rasa takut, sedih dan khawatir tentang 

ketidakjelasan kehidupannya dimasa mendatang. Selain itu, mengalami krisis 

identitas juga merupakan ciri dari seseorang yang mengalami quarter life crisis ini.  

The Independent dikutip dari tirto.id mengemukakan beberapa hal utama yang 

menjadi sumber kekhawatiran pada masa ini antara lain kondisi finansial yang 

belum sesuai dengan harapan, tekanan dari lingkungan untuk memiliki pasangan, 

harapan terhadap perubahan dalam karier yang masih abu-abu. Penelitian yang 

dilakukan oleh gumtree.com yang dikutip oleh tirto.id bahwa 86% dari 1.100 

                                                           
4 https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4880262/diduga-stres-skripsi-mahasiswa-yogya-

tewas-bunuh-diri-dalam-kos. Diakses pada tanggal 6 agustus 2020. 

5 https://www.liputan6.com/health/read/4129882/sebagian-mahasiswa-bandung-rentan-depresi-

dan-bunuh-diri. Diakses pada tanggal 6 agustus 2020. 

https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4880262/diduga-stres-skripsi-mahasiswa-yogya-tewas-bunuh-diri-dalam-kos
https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4880262/diduga-stres-skripsi-mahasiswa-yogya-tewas-bunuh-diri-dalam-kos
https://www.liputan6.com/health/read/4129882/sebagian-mahasiswa-bandung-rentan-depresi-dan-bunuh-diri
https://www.liputan6.com/health/read/4129882/sebagian-mahasiswa-bandung-rentan-depresi-dan-bunuh-diri


 

 

partisipan di Inggris pernah mengalami quarter life crisis  dan 32% diantara mereka 

berpendapat bahwa mendapatkan tekanan untuk meinikah dan memiliki keturunan.  

Dikutip dari laman medium.com, menurut Daniel Levinson seorang profesor 

Psikologi Universitas Yale berpendapat bahwa anak muda dengan rentang usia 17 

sampai dengan 33 tahun akan terjadi banyak perubahan juga perpindahan dalam 

membentuk struktural kehidupan atau life structural yang stabil. Menurut Levinson, 

struktural kehidupan meliputi nilai, tujuan dan keyakinan. Dalam Islam, seseorang 

yang memiliki pandangan hidup islam atau Islamic worldviews merupakan 

pandangan dan dijadikan landasan hidup seseorang yang berakar dari keyakinan 

terhadap Allah sebagai satu-satunya Tuhan semesta alam dan Nabi Muhammad 

sebagai Utusan Allah. Kemudian tentang tujuan, kembali pada apa tujuan Allah 

menciptakan manusia adalah untuk beribadah hanya kepada-Nya. Dan manusia 

akan mendapat nilai dari kehidupan ketika mengikuti apa yang ada dalam al-Quran 

dan Sunnah.6 

Dalam menghadapi pilihan-pilihan yang ada dalam setiap kehidupan, supaya 

mencapai nilai dengan tujuan penciptaan manusia untuk beribadah juga dengan 

akar keyakinan yang kuat sebenarnya ada banyak wasilah atau perantara untuk 

menghadapi quarter life crisis yang kerap kali membuat seseorang mengalami stres 

bahkan depresi salah satunya dengan tawakal.7  

Tawakal kepada Allah berarti percaya, bergantung, menyerahkan segala 

kehidupan hanya kepada-Nya dan yakin jika segala sesuatu atas izin dari-Nya dan 

selalu berusaha atas apa yang seharusnya diusahakan seperti sandang, papan dan 

pangan seperti yang dilakukan oleh para pendahulu.8 Berserah diri kepada Tuhan 

(surrender to God) merupakan sebuah psikoterapi religius dimana manusia 

                                                           
6 https://medium.com/@sugiarts/membendung-krisis-seperempat-abad-dengan-pandangan-hidup-

islam-726979ae5495. Diakses pada tanggal 6 agustus 2020. 
7 http://www.kliktarbiyah.com/2019/06/quarter-life-crisis-does-it-really-exist.html. Diakses pada 

tanggal 6 agustus 2020. 

8 Anni Zulfiani Husnar, Siti Saniah, Fuad Nashori, “Harapan, Tawakal dan Stess Akademik”, 

Psikohumaniora: Jurnal Penelitian Psikologi, , No 1 , Vol 2, 2017, hal. 95. 

https://medium.com/@sugiarts/membendung-krisis-seperempat-abad-dengan-pandangan-hidup-islam-726979ae5495
https://medium.com/@sugiarts/membendung-krisis-seperempat-abad-dengan-pandangan-hidup-islam-726979ae5495
http://www.kliktarbiyah.com/2019/06/quarter-life-crisis-does-it-really-exist.html


 

 

memiliki kehendak untuk melakukan apa-apa yang yang diinginkan dengan 

melakukan usaha dan keputusan Tuhan sebagai pilihan terbaik untuk dirinya.9  

Surrender to God atau bersikap pasrah dengan dibarengi usaha yang disebut 

dengan tawakkal merupakan suatu bentuk tertinggi dari sebuah kepercayaan kepada 

Allah swt. Tanpa kepercayaan, tidak mungkin adanya kepasrahan. Kepasrahan 

berarti percaya secara total dengan apapun keputusan Allah swt.10 

Hampir setiap mahasiswa mengalami quarter life crisis dalam hidupnya 

terlepas dari apapun permasalahan dan kebimbangan kehidupan yang 

menghampiri. Akibatnya tidak sedikit mahasiswa yang stress bahkan depresi dan 

berpikir bahwa bunuh diri dapat membuatnya keluar dari permasalahan hidupnya. 

Islam dengan semua sudut pandangnya yang luas memberikan fasilitas berupa 

terapi psikospritual yang berhubungan langsung dengan Sang Pencipta.  

Begitu pula yang dirasakan oleh mahasiswa di pondok pesantren, terdapat lebih 

banyak tuntutan sosial dan akademik yang seolah menjepit individu yang seolah 

diharuskan bisa membaca kitab kuning, mengisi ceramah di majlis-majlis ditambah 

dengan putus nyambung masalah percintaan, lingkaran pertemanan, kehilangan, 

keuangan, tuntutan keluarga harus cepat lulus dan mendapatkan pekerjaan yang 

layak disamping harus paham tentang ilmu agama. Serangkaian masalah yang 

dialami mahasiswa yang berdomisili di pondok pesantren akan lebih banyak 

merasakan kecemasan dari yang ringan sampai berat, untuk itu penguatan 

spiritualitas harus tetap ditanamkan. 

B. Rumusan Masalah 

Berangkat dari penjelasan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan diatas, 

maka rumusan masalah yang bisa ditarik adalah: 

                                                           
9 Ahdha Sartika, Irwan Nuryana Kurniawan, “Skala Tawakkal kepada Allah: Pengembangan 

Ukuran-ukuran Psikologis Surrender to God dalam Perspektif Islam”, Psikologika, No 2, Vol 20, 

2015, hal 129. 

10 Arvan Pradiansyah, The 7 Laws Of Happiness: Tujuh Rahasia Hidup yang Bahagia, (Bandung: 

Kaifa), 2008, hal. 387. 



 

 

1. Bagaimana peranan tawakal mahasiswa Pondok Pesantren Miftahul Falah 

dalam menghadapi quarter life crisis? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian dari peenlitian ini dilaksanakan di antaranya adalah : 

1. Untuk mengetahui peranan tawakal  mahasiswa Pondok Pesantren Miftahul 

Falah dakam menghadapi quarter life crisis. 

D. Manfaat Hasil Penelitian 

1. Manfaat Teoritis  

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dalam mengembangkan kajian 

pengetahuan mengenai keilmuan Tasawuf dan Psikoterapi dalam mengatasi 

kecemasan akan masa depan dengan menggunakan pendekatan sufistik. 

2. Manfaat Praktis 

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat membantu individu untuk 

bisa survive atau dapat mengatasi kecemasan pada masa quarter life crisis dengan 

cara bertawakal kepada Allah swt. 

E. Kerangka Pemikiran  

Kata tawakal jika dilihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia  memiliki arti 

berserah diri dan mempercayai sepenuh hati dengan apa yang Allah kehendaki.11 

Menurut Imam Al-Ghazali tawakal merupakan pengandalan hati kepada Allah swt 

dikarenakan semua hal yang terjadi tidak pernah keluar dari apa yang 

dikehendakinya.12 Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam Mahfudz Yasin 

bahwa tawakal adalah keadaan terangkai dari suatu kejadian, yang mana tidak bisa 

disebut sempurna tawakal nya jika tidak memenuhi rangkaian aspek yang ada.13 

                                                           
11 Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka), 2002, hal. 956.  

12 Imam Al-Ghazali, Muhtasar Ihya Ulumuddin, Terj. Husein Al-Hamid (Jakarta: Pustaka Amani), 

1995, hal. 290. 

13 Mahfudz Yasin, “Analisis Dakwah Terhadap Konsep Tawakal T.M. Hasbi Ash Shiddiqie”, 

Skripsi, Fakultas Dakwah IAIN Walisongo, 2008, hal.42. 



 

 

Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam Abdul Mujib memberikan pandangannya 

tentang aspek-aspek tawakkal yakni: 

1. Mengetahui Allah dan segala kehendak yang telah menetap padanya, mengenali 

Rabb dengan segala sifat yang menempel pada diri-Nya. Antara lain kekuasaan, 

perlindungan, segala sesuatu akan kembali pada ilmu-Nya, dan sebagainya. 

2. Menetapkan hukum kausalitas, meneguhkan hati pada pemahaman tauhid, 

tawakkal merupakan bagian terkuat dari seseorang mendapatkan apa yang ia 

harapkan. 

3. Menguatkan hati dengan pemahaman akidah atau tauhid, tawakkal seseorang 

tidak aka baik apabila tauhidnya tidak benar karena tawakkal bersumber dari 

hati dengan tauhid yang lurus. Apabila hati seseorang masih berbelit-belit 

dengan sifat-sifat syirik maka tawakkalnya ternodai. 

4. Menggantungkan hati hanya kepada Allah juga memiliki rasa gembira ketika 

sedangang bersama dengan-Nya, tandanya individu sudah tidak berharap apa-

apa lagi terhadap yang ia usahakan dan apa yang diusahakannya. Individu tidak 

merasa takut apabila keinginannya tidak terwujud namun hal-hal yang 

dibencinya justru terjadi. 

5. Berkhusnudzon kepada Allah, semakin jauh individu berprasangka baik 

terhadap Allah dan semua ketetapannya, maka sejauh itu tawakkal seorang 

individu. 

6. Menyerahkan hati pada apa yang dikehendaki Allah, menyerahkan segala 

aturan diri yang terkait dengan ketentuan Allah hanya pada-Nya. 

7. Pasrah atau menyerahkan segala urusan kepada Allah, bersikap ridho dengan 

apapun ketetapan yang akan Allah berika, dan tidak ada kebencian sedikitpun 

ketika harapan tidak sesuai dengan kenyataan.14 

                                                           
14 Fitri Munawaroh Azizah, “Hubungan Antara Tawakal dengan Penerimaan Diri pada Remaja 

Penyandang Cacat Tubuh di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (BBRSBD) Prof. DR. 



 

 

Mahasiswa yang berdomisili di pondok pesantren Miftahul Falah adalah 

mahasiswa yang memiliki usia antara 19-25 tahun, yang mana dalam rentang 

perkembangan manusia masa ini disebut dengan masa dewasa awal atau masa 

emerging adulthood ialah fase dimana individu mulai menginjakan kaki dari masa 

remaja menuju dewasa yang ditandaai oleh banyaknya keinginan untuk mengetahui 

dan mencoba segala hal diantaranya perihal karir, pendidikan hingga masalah 

ketertarikan.15 Pada fase ini seringakali dikaitkan dengan istilah quarter life crisis, 

krisis diseperempat abad kehidupan merupakan fase perubahan kehidupan dari 

remaja menuju dewasa baru yang mana dalam perjalanannya akan banyak menemui 

pilihan-pilihan dan kebingungan-kebingungan yang mau tidak mau individu 

dituntut untuk memilih satu diantara banyaknya pilihan ini dan menjalaninya 

dengan penuh komitmen.16 

Istilah Quarter life crisis pertamakali dicetuskan oleh Alexandra Robins dan 

Abby Wilner pada tahun2001 yang mengacu pada hasil penelitian yang 

dilakukanya pada kaula muda di Amerika, yang sering disebut sebagai 

“twentysomethings” yaitu individu yang beranjak dari zona nyaman yang hidup 

sebagai mahasiswa dan dituntut untuk bekerja atau menikah.17 Ditandai dengan 

berakhirnya masa kuliah pada individu dengan ciri emosi yang tidak stabil, 

frustrasi, panik, cemas dan hilang arah. Setalah individu lulus, masa depan tidak 

terbayangkan. Respon dari ketidakberdayaan, ketidaktahuan, kebingungan dan 

ketakutan yang membentuk pengalaman buruk.18 

                                                           
Soeharso Surakarta”, Skripsi, Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri 

Surakarta, 2017, hal. 21-22. 

15 Jhon W. Santrock, Life Span Develpoment: Perkembangan Masa Hidup Edisi Ketigabelas Jilid 

2, (New York: Mc. Graw Hill), 2011, hal. 6 

16 Efnie Indrianie, Survive Menghadapi Quarter Life Crisis, (Yogyakarta: Penerbit Briliant), 2020, 

hal. 40. 

17 Alexandra Robins and Abby Wilner, Quarter Life Crisis: The Unique Challenges of Life in Your 

Twenties (New York: Teacher Penguin, 2001). Hal. 1. 

18 Ibid. Hal. 1-3. 



 

 

Fischer menjelaskan bahwa quarter life crisis adalah suatu perasaan yang 

muncul ketika individu memasuki usia 20 tahunan dimana mulai adanya perasaan 

takut terhadap keberlangsungan hidup dimasa depan, termasuk perihal urusan karir, 

relasi dan kehidupan social.19 Byock menerangkan bahwa quarter life crisis adalah 

hasil dari interaksi ketika memasuki kehidupan sesungguhnya di masa dewasa 

dengan motivasi guna mendapatkan kehidupan yang lebih inovatif dikarenakan 

akan banyak sekali pilihan-pilahan yang musti diambil.20 

Hal tersebut sejalan dengan apa yang pasti dirasakan oleh kebanyakan remaja 

yang beranjak menjadi dewasa muda, dimana akan banyak sekali tuntutan-tuntutan 

sosial yang musti individu penuhi seperti lulus tepat waktu, memiliki penghasilan 

sekian digit, pekerjaan, kisah asmara, harapan-harapan yang dibangun sejak jauh-

jauh hari, serta penyesuaian individu terhadap lingkungan barupun akan berimbas 

terhadap kesehatan, kemandirian bahkan kehidupannya. Jika individu gagal dalam 

penyesuaian diri maka akan berpengaruh terhadap perkembangannya.21 

Pada semua peralihan atau transisi perkembangan setiap individu pasti akan 

mengalami krisis. Begitupula dengan remaja yang mulai menginjak masa dewasa 

muda. Krisis yang terjadi akan berbeda-beda dalam setiap individu, dikarenakan 

beberapa hal yakni pola pikir atau mindset, mental dan pola hidup.22 Akan banyak 

respon yang berbeda-beda dari setiap individu yang mengalami krisis ini antara lain 

adanya individu yang bisa mengatasi hal ini karena pengalaman hidup dan pola 

                                                           
19 Inayah Agustin, “Terapi Dengan Pendekatan Solution-Focused Pada Individu Yang Mengalami 

Quarterlife Crisis” (Universitas Indonesia, 2012). Hal. 14. 

20 Ibid. Hal. 14. 

21 Elizabeth B. Hurlock, Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang 

Kehidupan, ed. by Ridwan Max Sijabat, Edisi kelima (Jakarta: Erlangga, 1980) hal. 246-247 

22 Efnie Indrianie, Survive Menghadapi Quarter Life Crisis (Yogyakarta: Penerbit Briliant), 2020, 

hal. 45-51. 



 

 

pikir serta mental yang baik, ada pula individu yang akan terus merasa terjebak atau 

tidak bisa survive dikala krisis ini.23 

 

 

 

  

                                                           
23 Efnie Indrianie, Survive Menghadapi Quarter Life Crisis, , (Yogyakarta: Penerbit Briliant), 2020, 

hal. 45. 



 

 

Serangkaian pemikiran yang telah dipaparkan dapat digambarkan sebagai 

berikut :  

 

      

  

 

 

 

 

 

Serangkaian pemikiran diatas menggambarkan bagaimana peranan tawakal dengan 

aspek yang ditemukan dari beberapa ahli terhadap quarter life crisis dengan aspek 

yang tertera. Hasil akhir dari peranan tawakal terhadap quarter life crisis ini akan 

ditemui dua kemungkinan yang pertama dengan peranan tawakal individu akan 

survive atau malah sebaliknya. 

F. Permasalahan Umum 

Mahasiswa dalam pandangan psikologi perkembangan terdapat di masa 

remaja akhir sampai dengan dewasa awal yang mana tuntutan perkembangan yang 

sedikit demi sedikit mulai memasuki masa kompleks. Akan banyak tuntutan yang 

diberikan oleh dalam maupun luar diri individu yang akan menyebabkan mindividu 

mengalami kecemasan bahkan terpikir untuk mengakhiri kehidupannya. Masa-

- Mengetahui Allah dan segala kehendak yang 

telah menetap padanya 

-  Menetapkan sebab akibat 

- Meneguhkan hati terhadap pemahaman tauhid 

- Menggantungkan hati hanya kepada Allah 

- Berkhusnudzon kepada Allah, berpasrah diri dan 

tunduk kepada Allah 

- Menyarahkan hati pada apa yang Allah kehendaki 

- Pasrah kepada Allah. 
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Krisis 

Tawakal  



 

 

masa sulit ini disebut dengan quarter life crisis atau krisis diseperempat abad 

kehidupan yang memebuat individu mengalami kebingungan dalam merencanakan 

masa depan, individu bertemu dnegan banyak kegagalan mulai dari akademik, 

hubungan intrapersonal sampai pada tuntutan-tuntutan sosial yang membuat 

individu tertekan.  

Maka dari itu, untuk mencegah terjadinya kecemasan sampai depresi pada 

individu sudah seharusnya menyadari jika ada kuasa yang lebih besar dari sekedar 

rencana manusia. Dengan cara bertawakal atau menyerahkan semua urusan hanya 

kepada Allah dirasa akan dapat mengurangi kecemasan akibat banyaknya tuntutan 

yang individu terima.  

G. Hasil Penelitian Terdahulu 

Pada sebuah penelitian, sangat perlu diadakannya identifikasi dari berbagai 

kajian pustaka, yang memiliki maksud agar mengetahui serta mempelajari 

penelitian sebelumnya juga agar bisa mendapatkan perbedaan penelitian yang ada 

dengan yang akan diteliti. Adapun penelitian yang berkaitan dengan “Peranan 

Tawakal Dalam Menghadapi Quarter Life Crisis (Studi Deskriptif pada Mahasiswa 

di Pondok Pesantren Miftahul Falah Cileunyi)” diantaranya ialah sebagai berikut :  

1. Skripsi Yeni Mutiara, Program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas 

Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul 

“Quarterlife Crisis Mahasiswa BKI Tingkat Akhir”. Tujuan penelitiannya  ialah 

untuk mengetahui bagaimana quarterlife crisis mahasiswa BKI tingkat akhir 

dan bagaimana cara mengatasinya. Adapun hasil penelitian menunjukkan 

bahwa terdapat 82% mahasiswa BKI tingkat akhir mengalami quarterlife crisis 

dan cara menanganinya berbed-beda, dari mulai mendekatkan diri kepada sang 

pencipta, mencari teman unuk berbagi perasaan, mencari link untuk karir 

kedepannya hingga melakukan evaluasi diri dengan cara menyendiri. Perbedaan 

permasalahan yang akan dikaji oleh peneliti terdapat pada objek penelitian 

yakni objeknya adalah mahasiswa sekaligus santri, sedangkan objek penelitian 

ini berfokus pada mahasiswa tingkat akhir. 



 

 

2. Skripsi Eka Rosita, Program Studi Psikologi Fakultas Psikologi Dan Ilmu Sosial 

Budaya Universitas Islam Indonesia, dengan judul “Hubungan Tawakal dan 

Berpikir Positif Pada Mahasiswa”. Tujuan penelitiannya  ialah untuk 

mengetahui adanya hubungan antara variabel tawakal dengan berpikir positif. 

Hasilnya, adanya korelasi antara tawakal dan berpikir positif pada mahasiswa. 

Semakin tinggi tingkat tawakal maka semakin tinggi pula tingkat berikir positif 

dan begitupun sebaliknya. Adapun perbedaan yang akan dilakukan oleh peneliti 

yakni terdapat pada variable Y yang mana dalam penelitian ini variable Y nya 

adalah berpikir positif sedangkan penelitian yang diangkat oleh peneliti adalah 

quarter life crisis.  

3. Skripsi Fitri Munawaroh Azizah, Jurusan Bimbingan Dan Konseling Islam 

Fakultas Usuluddin dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Surakarta dengan 

judul “Hubungan Antara Tawakal dengan Penerimaan Diri pada Remaja 

Penyandang Cacat Tubuh di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa 

(BBRSBD) Prof. DR. Soeharso Surakarta” Tujuan penelitiannya  yakni untuk 

mengetahui korelasi antara variabel tawakal dan penerimaan diri pada remaja 

penyandang cacat tubuh di BBRSBD Prof. Dr. Soeharso. Hasilnya, ada korelasi 

antara tawakal dan penerimaan diri pada remaja di BBRSBD hasilnya terdapat 

98% hubungan tawakal dengan penerimaan diri, selebihnya. Perbedaan yang 

hendak dilakukan oleh peneliti yakni terdapat pada variable Y dan objek 

penelitian. Dimana pada penelitian ini variable Y adalah penerimaan diri dan 

objek penelitiannya adalah remaja dengan penyandang cacat tubuh. Sedangkan 

variable Y yang diangkat oleh peneliti adalah quarter life crisis dan objek 

penelitian yang diangkat oleh peneliti adalah mahasiswa yang berstatus sebagai 

santri. 

4. Alfiesyahrianta Habibie, Nandy Agustin Syakarofath dan Zainul Anwar dalam 

penelitiannya tentang Peran Religiusitas terhadap Quarter Life Crisis (QLC) 

pada Mahasiswa. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa religiusitas memiliki 

peran yang signifikan terhadap quarter life crisis pada mahasiswa. Religiusitas 



 

 

deianggap aspek penting yang mempengaruhi mahasiswa dalam menghadapi 

fase-fase krisis di seperempat abad kehidupan.24 

5. Nicole E. Rossi dan Carolyn J. Mebert dalam penelitiannya tentang apakah 

quarter life crisis itu ada? penelitian ini dilakukan di Amerika Serikat dengan 

membagi kedalam 4 kelompok dewasa muda yakni siswa sekolah menengah 

atas sebanyak 23 orang, mahasiswa perguruan tinggi sebanyak 117 orang, 

freshgraduate sebanyak 75 dan yang talah bekerja sebanyak 57 orang. Hasilnya 

ditemukan bahwa depresi akan quarter life crisis dikaitkan dengan dukungan 

keluarga, komitmen, pendapatan, dukungan dari teman.25 

6. Anni Zulfiani Husnar, Siti Saniah dan Fuad Nashori dalam penelitiannya 

mengenai Harapan, Tawakkal dan Stres Akdemik mengemukakan bahwa hasil 

analisis data melalui regresi berganda terhadap 102 mahasiswa di perguruan 

tinggi Islam di D.I Yogyakarta dengan hasil terdapat regresi negative dari 

harapan dan tawakkal secara bersama-sama terhadap stress akademik pada 

mahasiswa.26 

Meskipun penelitian tersebut dijadikan bahan rujukan untuk melakukan 

penelitian ini, tapi tentu saja ada persamaan dan perbedaannya. Seperti yang 

dikemukakan diatas bahwasannya quarter life crisis merupakan suatu fenomena 

penting yang sudah seharusnya dikaji. Kemudian, yang menjadi persamaan 

berikutnya adalah yang berkaitan dengan tawakkal bahwa sikap tawakkal bisa 

menjadikan individu lebih bisa menerima keadaan diri mereka sendiri. Sehingga 

peneliti ingin mengetahui apakah tawakkal bisa membuat individu survive akan 

permasalahan diseperempat abad kehidupan ini atau tidak. Sedangkan 

                                                           
24 Alfiesyahrianta Habibie, Nandy Agustin Syakarofath, and Zainul Anwar, “Peran Religiusitas 

Terhadap Quarter-Life Crisis ( QLC ) Pada Mahasiswa” 5, no. 2 (2019): 129–138. 

25 Nicole E Rossi and Carolyn J Mebert, “Does a Quarterlife Crisis Exist ?” 172, no. 2 (2011): 

141–161. 

26 Anni Zulfiani Husnar, Siti Saniah, and Fuad Nashori, “Harapan, Tawakkal Dan Stres 

Akademik,” Psikohumaniora 2, no. 1 (2017): 94–105. 



 

 

perbedaannya yaitu terdapat pada variabel, metode penelitian, serta subjek dan 

objek penelitiannya.   


