
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Manusia adalah makhluk terunik dari makhluk yang lain. Dikatakan unik, 

sebab manusia memiliki cara-cara yang kreatif dalam proses menjalani 

kehidupannya. Dengan dibekali potensi yang ada, manusia mampu 

berkembang dari waktu ke waktu. Karena keunikan ini pula, manusia 

seringkali menjadi objek kajian berbagai macam disipilin ilmu yang sampai 

sekarang tidak ada habisnya (Saktiono, 2012; 4).  

Seperti halnya tahap perkembangan manusia yang sudah berulangkali 

menjadi fokus kajian banyak orang. Dalam proses menjalani kehidupannya, 

manusia akan melewati beberapa tahap perkembangan. Dimulai dari anak-

anak, remaja, dewasa, hingga usia lanjut. Masing-masing tahap perkembangan 

tersebut memiliki karakteristik, kecenderungan, serta tanggung jawab yang 

wajib dipenuhi oleh individu (Mutiara, 2018; 1). Hal ini juga sejalan dengan 

firman Allah SWT: 

ٖة  قُوه بَۡعِد  ِمۢن  َجعََل  ثُمه  ٗة  قُوه َضۡعٖف  بَۡعِد  ِمۢن  َجعََل  ثُمه  َضۡعٖف  ن  م ِ َخلَقَكُم  ٱلهِذي   ُ ٱَّلله

ٱۡلقَِديُر   يَۡخلُُق َما يَشَآءُۚٗ َوهَُو ٱۡلعَلِيمُ   
ٗۚ
 َضۡعٗفا َوشَۡيبَٗة

Terjemahnya : 

Allah, Dialah yang menciptakan kamu dari Keadaan lemah, kemudian Dia 
menjadikan (kamu) sesudah Keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian 

Dia menjadikan (kamu) sesudah kuat itu lemah (kembali) dan beruban. Dia 
menciptakan apa yang dikehendaki-Nya dan Dialah yang Maha 

mengetahui lagi Maha Kuasa” (Qur’an 30: 54). 

Sebagaimana dikatakan di atas, bahwa dari setiap tahapan tersebut 

memiliki karakteristiknya masing-masing, dan salah satu tahap yang dianggap 

masa krusial adalah masa peralihan dari remaja ke dewasa. Periode ini 



menurut Arnet disebut emerging adulthood atau masa transisi dari remaja ke 

dewasa (Sujudi,2020;9). Dimana pada masa ini individu dituntut untuk untuk 

hidup secara mandiri atau melepaskan ketergantungan pada orang tua. Adapun 

reaksi dari masing-masing individu dalam melalui masa transisi ini bermacam-

macam. Menurut Erikson, pada masa ini berpotensi untuk menimbulkan 

kesusahan dan kemunduran tetapi juga untuk pertumbuhan dan perkembangan 

(Robinson,2018;2). Bagi mereka yang gagal, maka mereka akan menjalani 

fase ini dengan penuh kesulitan dan kegelisahan. Hal inilah yang kemudian 

disebut sebagai krisis seperempat abad (Quarter-Life crisis).  

Anggone (2012), dalam (Sutanto, Hagijanto, dan Malkisedek 2020;1) 

menjelaskan bahwa, Quarter-Life crisis atau QLC adalah fase yang terjadi 

pada masa transisi remaja menuju dewasa yang ditandai dengan adanya 

perasaan cemas, takut, dan krisis identitas terhadap arah hidup dan kualitas 

hidup. Adapun rentang usia, dalam survey yang dilakukan pada 1.000 orang 

di Inggris, ditemukan bahwa 70% orang yang berusia 30-an mengalami krisis 

seperempat abad ini pada usia 20-an hingga 30-an tahun (Robinson, 2018;2). 

Quarter-Life Crisis adalah masa yang akan dialami setiap individu yang 

memasuki masa emerging adulthood, termasuk pada individu yang akan 

mengerjakan tugas akhir di perguruan tinggi. Robins dan Wilner menyebutkan 

bahwa masa transisi dari dunia akademis (academic world) menuju dunia yang 

sebenarnya (real world), individu akan dipenuhi dengan pertanyaan-

pertanyaan mengenai masa depan, dan apa yang dilakukannya sekarang untuk 

masa depannya nanti (Mutiara, 2018;4). Hal ini selaras dengan ungkapan salah 

seorang mahasiswa“saya khawatir ketika lulus nanti apakah saya bisa 



mendapatkan pekerjaan yang layak. Dalam hal ini bukan saja untuk 

mencukupi kebutuhan hidup saya tapi juga membantu orang tua saya”(ARA, 

komunikasi personal, Januari 6, 2021). Selain itu, dalam beberapa waktu, 

peneliti juga mendapati mahasiswa yang menangis, sebagai respon atas tugas-

tugas yang diberikan. Hal tersebut yang kemudian oleh peneliti menganggap 

bahwa Quarter Life-Crisis juga sedang dialami oleh mahasiswa fakultas 

Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Kendari.  

Kecemasan yang dialami oleh mahasiswa umumnya karena adanya 

tuntutan kehidupan. Tuntutan yang dimaksud adalah tuntutan orang tua 

terhadap langkah yang akan diambil dimasa mendatang dan strees karena 

masalah akademik (Habibie, Syakarofath, dan Anwar 2019; 130) 

Masalah-masalah ini pada akhirnya akan mencari jawaban. Dalam 

prosesnya, individu akan menghadapi tantangan dalam menemukan solusinya. 

Namun tidak semua individu mampu mengatasi masalah yang dihadapi 

dengan cara yang tepat. Hal ini dapat dilihat dari maraknya kasus bunuh diri 

yang terjadi dikalangan mahasiswa. Dikutip dari KOMPAS.com, pada tahun 

2019 ditemukan 30,5% mahasiswa depresi, 20% berpikir untuk bunuh diri, 6% 

telah mencoba untuk bunuh diri seperti cutting, loncat dari ketinggian, dan 

gantung diri.Kemudian pada tahun 2020, seorang mahasiswa di salah satu 

Universitas di Samarinda ditemukan tewas gantung diri. (KOMPAS.com).  

Dalam dunia psikologi, fenomena yang disebutkan di atas terjadi karena 

adanya tingkat kesehatan mental yang rendah. Dewi (2012; 23) menyebutkan, 

sehat mental adalah kemampuan individu untuk bangkit, mengendalikan, dan 

mengelola emosi-emosi negatif, seperti marah, kecewa, stres, bahkan depresi. 



Sehubungan dengan itu, salah satu aspek yang memberikan dampak postif 

pada kesehatan mental individu adalah aspek keagamaan. Agama 

menyediakan sistem kepercayaan dan cara berfikir bagaimana menangani 

stres, kemudian bagaimana individu menemukan makna (hikmah) dari suatu 

kejadian yang dialaminya (Rusydi, 2012; 36). Kucharska (2017; 15), nilai-

nilai agama penting dalam kehidupan masyarakat terlepas dari tingkat 

religiusitas mereka. Ditemukan bahwa masayarakat non-religius yang 

menganggap Tuhan “Strict” memiliki kecenderung untuk menyalahkan diri 

sendiri. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surah Ar-Ra’du ayat 28:  

ٱۡلقُلُوُب    ِ تَۡطَمئِنُّ  ِِۗ أَََل بِِذۡكِر ٱَّلله ٱَّلله قُلُوبُهُم بِِذۡكِر  َوتَۡطَمئِنُّ  َءاَمنُواْ   ٱلهِذيَن 

Terjemahnya:  

(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram 

dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah 
hati menjadi tenteram. (Quran 13: 28) 

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian yang menganalisis gambaran religiusitas dalam mengatasi Quarter-

Life Crisis pada mahasiswa, dengan mengangkat judul “Kontribusi 

Religiusitas Terhadap Quarter-Life Crisis Mahasiswa Fakultas 

Ushuluddin Adab dan Dakwah Angkatan 2017 IAIN Kendari”. 

  



1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis 

mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana tingkat Quarter-Life Crisis mahasiswa Fakultas Ushuluddin 

Adab dan Dakwah IAIN Kendari? 

2. Bagaimana tingkat religiusitas mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab 

dan Dakwah IAIN Kendari? 

3. Bagaimana kontribusi religiusitas terhadap Quarter-Life Crisis 

mahasiwa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Kendari? 

4. Bagaimana fase Quarter-Life Crisis pada mahasiswa 

FakultasUshuluddin Adab dan Dakwah IAIN Kendari? 

5. Bagaimana area permasalahan Quarter-Life Crisis mahasiswa Fakultas 

Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Kendari? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Merujuk dari rumusan masalah yang ada, maka yang menjadi tujuan 

penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui tingkat Quarter-Life Crisis mahasiswa Fakultas 

Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Kendari 

2. Untuk mengetahui tingkat religiusitas mahasiswa Fakultas Ushuluddin 

Adab dan Dakwah IAIN Kendari 

3. Untuk mengetahui kontribusi religiusitas terhadap Qurater-Life Crisis 

mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Kendari. 

4. Untuk mengetahui fase Quarter-Life Crisis mahasiswa Fakultas 

Ushuluddin Adab dan Dakwah 



5. Untuk mengehetahui area permasalahan Quarter-Life Crisis mahasiswa 

Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Kendari. 

1.4 Manfaat Penelitin. 

Penelitian kotribusi religiusitas terhadap Quarter-Life Crisis di kalangan 

mahasiswa (Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Kendari) 

diharapkan memiliki manfaat secara teoritis maupun prkatis. 

1. Manfaat Secara Teoritis 

a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi mahasiswa IAIN Kendari 

terkhusus mahasiswa Program Studi Bimbingan dan Penyuluhan 

Islam sebagai bahan ajar dalam pemberian bimbingan dan 

penyuluhan keagamaan dalamhal mengatasi Quarter-Life Crisis 

b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi lembaga penyuluhan Islam 

dalam pemberian penyuluhan keagamaan dalam mengatasi masalah 

Quarter-Life Crisis khususnya pada kaum akademisi di perguruan 

tinggi 

c. Sebagai dasar dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya 

yang berhubungan dengan Quarter-Life Crisis 

2. Manfaat Secara Praktis 

a. Bagi Mahasiswa 

Penelitian ini menambah khazanah perpustakaan IAIN Kendari dan 

juga sebagai referensi bagi generasi selanjutnya, khususnya pada 

Program Studi Bimbingan dan Penyuluha Islam, juga untuk 

pengembangan penelitian yang relevan. 

  



b. Bagi Penulis 

Penelitian ini sebagai usaha untuk mengembangkan kemampuan 

penulisan karya ilmiah selain itu juga untuk memperoleh 

pengalaman praktis di lapangan.  

1.5 Definisi Operasional 

Agar tidak terjadi kesalah pahaman antara penulis dan pemabaca terhadap 

beberapa istilah dalam penelitian ini, maka penulis perlu memberikan beberapa 

definisi operasional, yaitu sebagai berikut: 

1. Religiusitas dalam penelilitian ini mengacu pada teori dimensi 

religusitas Glock dan Stark yakni, Ideologis, ritualistik, ekperiental, 

intelektual, dan pengalaman, yang dimana 5 (lima) dimensi ini bersifat 

prilaku (Behavioral), sosial, dan doktrin, dan pengiternalisasian dari 

nilai-nilai tersebut yang diperoleh melalui skor partisipan pada angket 

religiusitas 

2. QLC pada mahasiswa adalah bagaimana individu/mahasiswa(i) 

memandang ketidakjelasan situasi disekitar mereka, baik itu dalam hal 

kapasitas diri, pencapaian karir, relasi interpersonal, hingga hal 

pendidikan dan kestabilan finansial yang diperoleh melalui skor 

partisipan pada angket Quarter Life Crisis.  

3. Mahasiswa adalah sebutan bagi orang yang sedang menempuh 

pendidikan di perguruan tinggi. Dalam penelitian ini, mahasiswa yang 

dimaksud ialah mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan Strata 

1 (S-1) di Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Kendari 

angkatan 2017. 

 


