
BAB V 

PENUTUP 

1.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam penenlitian ini maka dapat ditarik 

kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dan tujuan 

penelitian: 

1. Quarter Life-Crisis partisipan berada pada tingkat kategori sedang 

dengan persentase sebesar 53,7% yang berjumlah 22 orang. Adapun 

ditinjau dari dimensi yang memiliki skor paling tinggi dalam Quarter 

Life-Crisis adalah adalah dimensi kebimbangan, putus asa, dan tertekan.  

2. Religiusitas pada partisipan mencapai skor 75,6% pada kategori tinggi, 

dengan jumlah partisipan sebanyak 30 orang. Selain itu ditemukan 

bahwa dimensi keyakinan, dimensi penghayatan dan dimensi 

pengamalan mencapai skor tertinggi. Hal ini disebabkan item-item 

pertanyaan pada angket yang digunakan sifatnya fundamental bagi 

seorang muslim, disamping itu sudah jelas bahwa kampus IAIN Kendari 

adalah kampus yang berbasis Islam 

3. Berdasarkan data yang diperoleh, hipotesis dalam penelitian ini 

diterima, yakni adanya kontribusi yang signifikan secara negatif antara 

religiusitas terhadap Quarter life-Crisis pada partisipan sebesar 23,4% 

dan arahnya negatif, dengan dimensi penghayatan dan pengetahun 

sebagai dua dimensi yang paling banyak memberikan kontribusi. Selain 

itu, ditemukan juga fakta lain bahwa, dukungan dari orang-orang 

terdekat juga memberikan kontribusi dalam mengatasi Quarter Life-

Crisis. 



4. Dalam penelian ini, ditemukan fase yang berbeda antara partisipan 

dengan tingkat Quarter Life-Crisis yang tinggi dan juga tingkat Quarter 

Life-Crisis yang rendah. Pada kategori tinggi, seluruh partisipan ( A1, 

A2, A3,dan A4)sedang berada pada fase pertama, yakni terjadi konflik 

batin dan stagnan atas itu. Sedangkan untuk kategori rendah, partisipan 

B1 saat ini sedang berada pada fase ke-empat, yakni mempunyai 

komitmen atas apa keputusan besar yang telah dibuatnya, dan untuk 

partisipan B2, saat ini sedang berada pada fase ke-tiga , yakni fokus 

untuk kebahagiaan dirinya sendiri. 

5. Adapun yang menjadi area permasalahan Quarter Life-Crisis yang 

dialami oleh partisipan dalam penelitian ini adalah: a) Hopes and Dream 

/ mimpi dan harapan, b) Educational Challenges / tantangan pendidikan, 

dan c), Home, Friend, and Famliy. Berdasarkan area permasalahan 

tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk kecemasan 

yang dialami oleh respoden berasal faktor internal dan eksternal 

Selain itu, ditemukan hal lain yang peneliti anggap menarik, yakni tidak 

ditemukan hubungan  antara Gender dan  Quarter life-Crisis. Hal ini tentu 

tidak sesuai dengan beberapa penelitian terdahulu yang menemukan adanya 

hubungan antara keduanya, sebagaimana yang ditemukan oleh Herawai & 

Hidayat (2020). Kemudian ditemukan juga bahawa dimensi penghayatan 

yang berkolaborasi dengan pengetahuan adalah dimensi yang paling banyak 

memberikan kontribusi terhadap Quarter Life-Crisis yang dialami oleh 

pasrtispan.  

  



1.2 KeterbatasanPenelitian 

Berdasarkan pada pengalaman yang dialami oleh peneliti dalam proses 

penelitian ini, maka ada beberapa keterbatasan yang dialami dan dapat dijadikan 

sebagai perhatian bagi peneliti-peneliti yang akan datang guna 

menyempurnakan peneletian dengan tema yang sama, sebab dalam penelitian 

ini memiliki banyak keterbatasan dan tentunya perlu perbaikan dalam 

penelitian-penelitian kedepan. Beberapa keterbatasan tersebut adalah: 

1. Jumlah partisipan  yang hanya 41 mahasiswa tentu sangat kurang, 

sedang dalam penelitian regresi yang baik adalah jumlah partispian yang 

banyak 

2. Mayoritas data diperoleh melalui daring (dalam jaringan), sehingga 

kurang memadai data hasil yang diperoleh 

3. Religiusitas dalam penelitian ini hanya berfokus pada agama Islam saja.  

4. Tidak dibahas lebih jauh mengenai faktor lain yang mempengaruhi 

Quarter Life-Crisis yang dialami.  

1.3 Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan keterbatasan penelitian 

yang telah dipaparkan, maka ada beberapa saran yang dianjurkan sebagai 

berikut: 

1. Saran kepada mahasiswa yang sedang mengalami Quarter Life-Crisis: 

a. Diharapkan untuk senantiasa melibatkan agama dalam mengatasi 

berebagai masalah yang dialami pada masa Quarter life-Crisis 

b. Diharapkan untuk menanamkan dalam diri bahwa masalah masalah 

yang dialami pada masa Quarter life-Crisis, juga dialami oleh orang 



lain, sehingga individu tidak akan merasa sendiri, sebagaimana yang 

dikatakan oleh Nash & Murray, ”Quatrterlifers, your are not alone”.  

2. Saran kepada peneliti selanjutnya; 

a. Pengambilan sampel lebih banyak agar hasil penelitian yang di 

peroleh lebih akurat 

b. Melakukan penelitian lanjutan mengenai Quarter Life-Crisis 

melalui pendekatan agama selain Islam (multi agama)  

c. Adanya penambahan variabel lain yang memungkinkan untuk 

melengkapi peneltian ini 

d. Item pertanyaan dalam instrument yang digunakan masih perlu 

dipertajam, sebab pertanyaan yang sifatanya fundamental terlebih 

sebagai mahasiswa dengan label Islam, dianggap kurang efektif 

untuk mengukur tingkat religiutas pada partispan.  

3. Saran untuk Institut Agama Islam Kendari secara umumnya; 

a. Memaksimalkan fungsi dari dosen pembimbing akademik (PA) 

dalam memberikan bimbingan kepada mahasiswa 

b. Membuat biro konseling sebagai upaya untuk mengatasi masalah-

masalah yang akan dihadapi oleh mahasiswa. 

4. Saran untuk lembaga penyuluhan atau penyuluh agama; 

a. Penyuluh agama diharapkan lebih maksimal untuk menyentuh isu-

isu mengenai keluarga sakinah / pola asuh orang tua terhadap 

anaknya 



b. Penyuluh agama juga diharapkan untuk terlibat dalam dunia kamus, 

baik itu memberikan seminar kepada mahasiswa, ataupun membuat 

biro konseling yang bekerjasama dengan pihak kampus.    


