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QUARTER LIFE CRISIS PADA KAUM MILLENIAL 

 (Quarter Life Crisis Pada Kaum Millenial, Penelitian Kualitatif tentang gambaran QLC pada 

Millenial)  

 

Abstrak  

Kaum millenial adalah sebutan bagi sekelompok orang yang termasuk dalam generasi Y, akrab 

disebut generation me atau echo boomers yang lahir pada 1990 atau pada awal 2000 yang ditandai 

oleh peningkatan penggunaan komunikasi, media, dan teknologi digital. Berdasarkan rentang usia, 

maka kaum milenial berusia 20-30 tahun yang merupakan masa transisi dari masa remaja menuju 

masa dewasa. Transisi tersebut tidak selalu berjalan mulus, terkadang menimbulkan ketidaknyamanan 

secara emosional atau krisis yang sering disebut dengan quarter life crisis. Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui gambaran Quarter Life Crisis yang terjadi pada millenial dan bagaimana 

cara millenial menyikapi Quarter Life Crisis. Karakteristik informan penelitian ini adalah millenial 

dalam rentang usia 21-25 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Metode penelitian yang digunakan 

adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenology interpretative dengan metode pengumpulan data 

wawancara semi terstuktur dan dengan metode analisis tematik. Hasil dari penelitian ini adalah adanya 

kecemasan dalam menghadapi masa depan, adanya  tekanan yang berasal dari lingkungan keluarga, 

rasa takut mengecewakan orangtua dan rasa kurang percaya diri yang muncul dan suka 

membandingkan diri dengan orang lain, sering terjadi permasalahan terkait kebutuhan finansial, belum 

siap menghadapi masa depan beserta tanggung jawabnya, merasa kurang  dengan apa yang telah 

dicapai, adanya perasaan khawatir dengan kehidupan dimasa depan, tidak yakin dengan pasangan dan 

permasalahan lainnya terkait dengan hubungan lawan jenis hingga pertemanan. Upaya millenial dalam 

mengadapi Quarter Life Crisis sendiri seperti berusaha memotivasi diri, berdamai dengan keadaan, 

mencari kesenangan lain untuk melupakan masalah hingga berusaha mendiskusikan permasalahan 

dengan keluarga. Dalam penelitian disimpulkan adanya Faktor yang mempengaruhi timbulnya Quarter 

Life Crisis LC pada milenial dapat ditemukan hal, yaitu (1) Pengaruh Sosial Media (2) latar belakang 

pendidikan, (3) pekerjaan yang saat ini ditekuni, (4) dukungan keluarga, (5) tuntutan lingkungan, dan 

(6) keselarasan antara keinginan pribadi dengan tuntutan lingkungan 
 

Kata Kunci: quarter life crisis,millenials,qlc. 

 

 
Abstract 

 

Millennials are a term for a group of people who belong to generation Y, familiarly called generation 

me or echo boomers who were born in 1990 or early 2000, which were marked by an increase in the 

use of communication, media, and digital technology. Based on the age range, millennials are 20-30 

years old, which is a transition period from adolescence to adulthood. The transition does not always 

run smoothly, sometimes it arises emotionally or in a crisis which is often referred to as a quarter life 

crisis. The purpose of this study is to find out the description of the Quarter Life Crisis that occurs in 

millennials and how millennials respond to the Quarter Life Crisis. The characteristics of the 

informants of this study were millennials in the age range of 21-25 years, both male and female. The 

research method used is qualitative with an interpretive phenomenological approach with semi-

structured interview data collection methods and thematic analysis methods. The results of this study 

are the presence of anxiety in facing the future, the pressure that comes from the family environment, 

the fear of disappointing parents and lack of self-confidence that arises and likes to compare 

themselves with others, frequent problems related to financial needs, not ready to face the future 
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future and responsibilities, feeling lacking in what has been achieved, feeling worried about the future 

life, unsure of a partner and other problems related to relationships with this type of friendship. 

Millennials' efforts in dealing with the Quarter Life Crisis themselves include trying to motivate 

themselves, making peace with the situation, looking for other things to solve problems to trying to 

overcome family problems. In his research, the factors that influence the emergence of the Quarter 

Life Crisis LC in millennials can be found, namely (1) the influence of social media (2) educational 

background, (3) current occupation, (4) family support, (5) environment , and (6) alignment between 

personal desires and environmental demands 

 

 Keywords: quarter life crisis, millenial, qlc. 

 

1. PENDAHULUAN  

 

Dalam sebuah siklus kehidupan manusia, seiring berjalannya waktu manusia akan mengalami sebuah 

proses perkembagan dari segi fisik dan psikologis. Sepanjang proses perkembangan manusia terjadi 

banyak perubahan-perubahan yang dialami, baik dalam aspek fisik, intelektual, kepribadian sosial, 

moral, bahasa, emosi dan lain sebagainya.Tiap aspek-aspek tersebut akan membuat kombinasi yang 

pada akhirnya akan mementuk spesialiasi fisik dan psikologis yang berbeda pada makhluk hidup 

sesuai perkembangannya. (Jahja, 2011). 

Pada individu di masa peralihan remaja ke dewasa merupakan masa yang penting bagi mereka sebab 

pada masa ini remaja mulai mengeksplorasi diri, hidup mandiri, pengembangan nilai-nilai dan 

membangun sebuah hubungan (Papalia& Feldmad, 2014). Salah satu peristiwa yang muncul pada 

masa peralihan antara remaja menuju dewasa berupa Quarter Life Crisis. Quarter Life Crisis 

merupakan sebuah perasaan khawatir dalam diri seseorang yang disebabkan oleh ketidakpastian 

kehidupan yang mendatang. Perasaan khawatir tersebut seputar hubungan relasi, karier/ pekerjaan, dan 

kehidupan sosial yang terjadi terhadap mereka di usia sekitar 20 an tahun. (Fischer dalam Habibie, 

Syakarofath dan Anwar, 2019). Fenomena Quarter Life Crisis sering kali dirasakan dan dialami oleh 

individu di usia 20-an antara lain tentang kegamangan ketika menghadapi situasi yang tidak sesuai 

dengan keinginannya seperti yang disampaikan oleh Dinda Audy Usia 20 Mahasiswa UI (Universitas 

Indonesia) dalam penelitian Safriyanti (2020) berikut ini:  

 “Ternyata nggak sesuai passion, udah terlajur nyebur (dalam jurusannya), Gue jadi 

bingung dan merasa abu-abu buat kedepannya. Mau mulai dari nol belum tentu berhasil, tapi 

kalau terus begini bukan gue banget”  

Kegamangan menghadapi masa depan juga menjadi ciri khas dalam quarter life crisis. Seperti 

hasil penelitian yang dilakukan oleh Martuis & Bahri (2016)  yang menunjukkan bahwa 66,16% 

milenial yang berkuliah di Unsiyah menunjukkan rasa kurang percaya diri untuk menghadapi masa 

depan, dan merasa tidak tahu akan menjadi apa, bekerja sebagai apa, dan belum memiliki gambaran 

yang jelas tentang masa depannya. Apabila ditinjau dari level atau derajat quarter life crisis yang 
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dialami oleh sebagian besar mahasiswa (82%) tergolong sedang, seperti hasil penelitian yang telah 

dilakukan oleh Mutiara (2018) pada mahasiswa BKI tingkat akhir. 

 Survei yang dilakukan dengan metode wawacara semi tersrtruktur yang dilakukan Gardens & 

Stapleton pada tahun 2012 mengenai Quarter Life Crisis ditemukan bahwa tantangan besar yang 

dialami oleh kelompok yang berada dalam fase ini adalah seputar identitas, tekanan dari dalam diri 

sendiri, perasaan akan ketidakpastian, dan depresi. (Stapleton & Gardens, 2012), kekhawatiran 

terhadap pekerjaan, hubungan asmara hingga finansial (Fitrianti, 2020). Quarter life crisis ini muncul 

pada kisaran usia 18-30 tahun. Saat ini, orang yang berusia 18-30 tahun terkenal dengan sebutan kaum 

milenial.  

 Millenial  adalah istilah umum yang sering terdengar dimasa kini. Istilah generasi Millenial 

tersebut diadopsi dari istilah millennials yang dicetuskan oleh dua pakar sejarah dan penulis dari 

Amerika yaitu William Straus dan Neil Howe (Aji, 2019). Kaum Millenial atau yang sering juga 

disebut dengan Generasi Y menurut para peneliti dikelompokan pada generasi yang lahir pada tahun 

1980-2000. (Khadijah, 2018) berdasarkan Data BPS (Biro Pusat Statistik) tahun 2018 tercatat populasi 

millenial di Indonesia mencapai 90 juta jiwa. Prediksi Penduduk Indonesia pada tahun 2020 pada 

rentang usia 20-40 tahun diperkirakan berjumlah kurang lebih 83 juta jiwa atau sekitar 34% dari total 

penduduk Indonesia yang sekarang mencapai sekitar 271 juta jiwa penduduk. Jumlah ini tentu lebih 

besar dari pada jumlah generasi Z yang hanya sekitar 20% dari total  penduduk Indonesia yaitu hanya 

sekitar 53 juta jiwa. (Aji,2019). Dari data-data tersebut dapat dilihat bahwa perkembangan kaum 

millenial sendiri pada saat ini sudah cukup pesat keberadaanya di Indonesia dan berbagai fenomena 

dan penelitian terdahulu menjelaskannya berbagai krisis atau fase Quarter Life Crisis yang sedang 

dialami individu di usia-20 an sampai 30an atau generasi millenial saat ini sudah menjadi sebuah 

permasalahan individu yang masih akan terus dialami oleh individu lain khususnya millennial. 

Generasi millenial memiliki berbagai keistimewaan sebagai generasi bumerang yang selalu ada 

terintegrasi dengan pengembangan teknologi, inovasi, dan kreativitas.. Di fase seperti itu, mereka 

menghadapi keadaan sulit ketika mereka tidak tahu tentang rencana hidup mereka. Sebagai akibatnya, 

mereka menemukan berbagai kendala untuk menemukan siapa diri mereka sebenarnya. (Zarqan, 

Pamungkas , Syakaroofath, & Hendriyani, 2020) 

 Penelitian  dengan judul “Building Self-Concept In Millenials Generation by Recuding 

Quarter Life Crisis “ ini menggambarkan implikasi konsep diri ke dalam durasi Quarter Life Crisis 

hidup pada millenial. Penelitian ini menggunakan metode  penelitian campuran yaitu dengan  teknik 

pengumpulan data wawancara, studi pustaka, dan sebaran angket. Hasil penelitian menunjukkan 

kesimpulan bahwa konsep diri memiliki kontribusi dominan untuk mereduksi Quarter Life Crisis, dan 
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dari penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep diri memiliki kontribusi dominan untuk mengurangi 

Quarter Life Crisis individu. (Zarqan, Pamungkas , Syakaroofath, & Hendriyani, 2020) 

Menurut Erick Erikson dalam teori perkembangan Psikososial dijelaskan adanya fase 

perkembangan intiman versus isolasi (intimacy versus isolation) pada dewasa awal di usia 20 an 

hingga 30 an tahun. Pada masa ini, individu menghadapi tugas perkembangan yaitu  membentuk 

hubungan akrab dengan orang lain. Erikson menggambarkan  keintiman sebagai menemukan jati diri 

dan sekaligus kehilangan diri dalam diri orang lain. Jika para dewasa muda membentuk persahabatan 

yang sehat dan hubungan akrab dengan orang lain, keintiman akan tercapai, jika tidak, akibatnya 

adalah isolasi diri. (Papalia, Olds & Feldman, 2009).   

Pemusatan kembali merupakan sebuah proses yang mendasari dalam peralihan individu ke 

masa dewasa menurut Taren (2006) yang memiliki tiga tahapan didalamnya yaitu (1) tahap pertama 

masa peralihan dimana permulaan dewasa awal individu masih tertanam pada keluaraga asal, tetapi 

pengharapan dan bagi keyakinan akan kemampuan diri dan pengarahan diri mulai meningkat. (2) 

Tahap 2, selama pada masa peralihan individu cukup terhubung dengan keluarga (permasalahan masih 

ketergantungan akan finansial) tetapi tidak lagi tertanam oleh keluarga asal. Dari waktu ke waktu 

keterlibatan individu dalam berbagai eksplorasi dalam hal perkuliahan, pekerjaan, dan pasangan intin 

akan menandai difase ini. Hingga pada akhirnya Individu berusaha berpindah pada komitmen serius 

dan mulai memperoleh sumber daya untuk mendukung mereka.(3) Tahap 3, biasanya ditandai dengan 

mulai masuk ke tahapan dewasa mudah yaitu pada usia 30 an tahun mereka mulai hidup mandiri, 

komitmen pada karier, pasangan dan mungkin anak-anaknya.(Papalia, Feldman & Martorell,2012) 

Beberapa individu dimasa peralihan menuju dewasa menurut Billings, Hauser, & Allen, (2008) 

lebih memiliki sebuah sumber daya pengembangan dan finansial dari pada yang lain. Mereka lebih 

tergantung dalam perkembangan ego, yaitu sebuah kombinasi antara kemampuan memahami diri 

mereka sendiri dan dunia orang lain yang kemudian diintegrasikan dan mensintesis apa yang dilihat 

dan diketahui untuk membuat perencanaan hidup dalam diri mereka. Pengaruh keluarga dalam hal ini 

sangat penting, individu yang masih muda biasanya akan terperangkap dalam tahap kurang matang 

pada usia 25 tahun karena pada usia 14 tahun mereka memiliki orangtua yang menghalangi otonomi 

mereka, tidak menghargai dan sering terjadi permusuhan diantaranya. (Papaliam Feldman & 

Martorell, 2012) 

Quarter Life Crisis adalah sebuah fase dimana krisis emosional terjadi pada individu di masa 

usia 20-an tahun, krisis emosial yang terjadi pada individu difase Quarter Life Crisis meliputi 

perasaan tidak berdaya, merasa ragu atau meragukan  kemampuan diri sendiri, terisolasi serta sering 

takut, cemas tetang adanya kegagalan di masa depan. (Atwon & Scholtz dalam Balzarie & 

Nawangsari, 2019). Robbins dan Wilner (2001, dalam Black, 2004) berdasar dari penelitiannya 
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menjelaskan bahwa quarter life crisis adalah sebuah reaksi individu yang  akan beranjak menuju 

realita kehidupan sebenarnya, dimana didalam realita tersebut  terdapat  banyak ketidakstabilan, 

perubahan yang terus terjadi, banyaknya alternatif pilihan serta rasa panik karena adanya rasa tidak 

berdaya. Hal biasanya juga ini ditandai oleh  reaksi-reaksi dalam emosi individu  seperti (1) perasaan 

frustrasi,(2) merasa panik, (3) merasa tak berdaya, (3) merasa tidak memiliki tujuan atau goals hidup 

dan lain-lain. Penyebab atau sumber dari perasaan tidak bahagia serta kecemasan adalah dari seputar 

masalah pekerjaan, hubungan atau relasi interpersonal, masalah finansial, dan problem karakteristik 

personal lainnya. (Tanner et al dalam Balzarie & Nawangsari, 2019). 

Beberapa aspek yang sering menjadi masalah dalam individu yang memasuki masa Quarter 

life Crisis dalam buku Mantra Kehidupan Sebuah Refleksi Melewati Fresh Graduate Syndrome yang 

ditulis oleh Wibowo (2017)  adalah ia sering tidak yakin dengan jalan hidup yang sedang ia jalani, 

rasa ragu yang kerap kali datang, merasa tak cukup puas dengan apa yang didapat dan dimiliki saat 

ini, tidak jelasnya akan hubungan asmara, merasa hanya menjadi butiran debu dalam kehidupan, kerap 

merasa gagal, merasa kerap terjebak dalam kehidupan yang tidak sesuai harapan., merasa rindu 

dengan kehidupan masa lalu atau masa-masa sekolah, merasa tidak aman dengan kondisi keuangan, 

kesulitan dalam pengambilan keputusan , sering berandai lari dari keyataan yang sedang ia hadapi, 

sering berpindah-pindah pekerjaan, pasangan maupun tempat tinggal, kurangnya kepercayaan dalam 

diri, ketakutan akan masa depan , jauh dari spiritualitas, benci dengan diri sendiri, tidak tau dengan 

apa yang dia inginkan, sulit untuk menentukan pilihan dan prioritas, sering membadingkan keadaan 

dirinya dengan orang lain serta secara sosial adanya tekanan untuk segera hidup mapan dengan standar 

orang lain 

Faktor Quarter Life Crisis berdasar penelitian yang dilakukan oleh Blank Allison (2010) 

dalam bukunya didapatkan adanya sebuah perubahan dalam hubungan Interpesonal, serta adanya 

sebuah perubahan dalam berbagai ruang lingkup pekerjaan dan finansial, identitas diri hingga 

problematika akademik. 

Berdasar Penelitian yang dilakukan oleh dr Oliver Robinson dari Universitas Greenwich, ada 

empat tahapan yang akan dialami individu sebelum memasuki masa Quarter Life Crisis yaitu (1) Ada 

perasaan terjebak dalam suatu situasi (2)Memiliki pemikiran bahwa ada kemungkinan perubahan yang 

terjadi (3) Membangun kembali hidup yang baru (4)Perpegang teguh pada komitmen dan nilai-nilai 

yang dipegang. (Robbinson, 2018) 

Dalam penelitian jurnal internasional yang dilakukan oleh Washle pada tahun 2018 pada 

penelitiannya tentang Quarter Life Crisis bahwa ketidakpuasan akan kerjaan, stress, masalah 

hubungan dan kesehatan mental menjadi faktor penting dalam penyebab Quarter Life Crisis (Washle, 

2018) 
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Berdasar berbagai latar belakang dan kajian pustaka diatas, dapat disimpulkan rumusan 

masalah yang dikaji dalam dalam penelitian ini adalah Bagaimana gambaran Quarter Life Crisis yang 

dialami oleh kaum millennial dan bagaimana kaum millennial menyikapi dan mengadapi Quarter Life 

Crisis ?.  

Pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah bagaimana gambaran crisis dan 

permasalahan  yang terjadi dan dialami oleh millenal dimasa Quarter Life Crisis ? (2)Apakah saja 

faktor atau penyebab dari Quarter Life Crisis yang dialami oleh Millenial? (3) Bagaimana upaya yang 

dilakukan oleh oleh kaum Millenial dalam menghadapi Quarter Life Crisis? 

Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk (1) memperoleh dan mendalami fenomena 

sebuah gambaran Quarter Life Crisis pada kaum millennial yang mana  bisa menjadi pembelajaran 

untuk kaum Millenial lain yang tengah mengalami di fase yang sama. (2) Penelitian ini juga bertujuan 

untuk memperkaya literatur dengan topik ini karena masih sedikit sekali penelitian mengenai Quarter 

Life Crisis.  

Penelitian ini memiliki manfaat baik secara teoritis dan praktis. Manfaat teoritis yang didapat 

dari penelitian ini adalah dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu psikologi khususnya 

dalam bidang Psikologi perkembangan tentang tema Quarter Life Crisis serta memperkaya literatur 

dengan topik ini karena masih sedikit sekali penelitian mengenali Quarter Life Crisis. Sedangkan 

manfaat praktis dari penelitian ini adalah (1) Bagi Masyarakat Dapat memberikan pengetahuan 

tentang gambaran Millenial yang tengah mengalami di Fase Quarter Life Crisis sehingga dapat 

menjadi sebuah pembelajaran bagi masyarakat atau millenial lain ketika berada difase yang sama. 

(2)Bagi peneliti Memberikan pengetahuan kepada peneliti dalam hal peneltian dan tentang gambaran 

Quarter Life Crisis. 

 

2. METODE  

 

Pendekatan yang digunakan penelitian ini menggunakan metode Kualitatif,yaitu adalah suatu 

pendekatan penelitian yang memiliki tujuan untuk memahami suatu fenomena yang sedang dialami 

oleh partisipan penelitian, baik berupa tingkah subjek, motivasi, persepsi tindakan yang secara holistic 

dengan cara deskriptif dijelaskan dalam bentuk kata-kata, kalimat maupun bahasa dalam suatu kontek 

khusus yang terjadi secara alamiah .(J Lexy & Moleong, 2017). 

 Jenis penelitian yang akan dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian fenomenology 

Interpretatif. Penelitian Fenomenolagi beusaha memahami arti sebuah peristiwa dengan kaitan-

kaitannya dengan seseorang yang berada dalam situasi tertentu (Husserd dan Scuzlt dalam J Lexy & 

Moleong,2017 
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Quarter Life Crisis yang terjadi pada Usia 20an tahun biasanya akan terjadi permasalahan 

seputar emosi, seperti perasaan cemas dengan masa depan, perasaan bingung, krisis identitas hingga 

permasalahan seputar pekerjaan, karir hubungan pertemanan dan lain-lain. Millenial sendiri adalah 

generasi yang memiliki tahun kelahiran dari 1980- 2000, yang mana pada usia Millenial pada saat ini 

ditahun 2021 terletak pada usia 21-41 tahun. Dalam rentang ini terdapat sebagian kaum Millenial yang 

berusisa 20 an tahun berada dalam usia dimana Quarter Life Crisis dialami oleh individu. 

Pada penelitian ini, peneliti berusaha memahami pengalaman subjek penelitian yaitu millenial dalam 

rentang usia 20-2t tahun ketika mengalami atau berada di sebuah fase usia dalam Quarter Life Crisis, 

dan mencoba menggali informasi tentang faktor-faktor yang menjadi penyebab munculnya Quarter 

Life Crisis. 

Teknik pemilihan sampel yang akan ditetili dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik 

purposive sampling yaitu sample dipilih berdasarkan yang dipadang memiliki keterkaitan atau masuk 

dalam ciri-ciri atau kriteria yang sesuai dan sudah ditentukan dengan tujuan penelitian yang dilakukan 

(Mamik, 2015). Subjek dalam penelitian ini adalah millenial yaitu subjek yang memiliki tahun 

kelahiran pada tahun antara 1980- 2000 , pada penelitian ini diambil subjek millenial dalam rentang 

usia 21-25 tahun, baik perempuan maupun laki-laki, yang berdomisili dari berbagai daerah atau kota 

yang di Jawa Tengah seperti Sragen,Pacitan, Pati, Purwodadi, Ngawi. 

Tabel 1.Karateristrik Informan Penelitian 

NO NAMA JK USIA DOMISILI STATUS Pendidikan 

saat ini 

Kesibukan 

1 VAF P 22 Sragen Belum 

menikah 

Kuliah 

semester 8 

Berkuliah dan 

berbisnis 

2 AMM P 21 Pacitan Belum 

menikah 

Kuliah 

semester 8 

Berkuliah , 

mengajar TPA 

dan less Privat 

3 AM L 25 Pati Menikah Kuliah 

semester 10 

Berkeluarga, 

kuliah dan 

berkerja 

4 AW P 21 Purwodadi Belum 

menikah 

Kuliah 

seester 8 

(tinggal 

menunggu 

wisuda) 

Bekerja 
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5 LDN P 21 NGAWI Belum 

menikah 

Tidak 

menempuh 

pendidikan 

kuliah 

Bekerja 

 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan wawancara semi terstruktur pada 

subjek penelitian. Tenik pengumpulan data  akan dilakukan pada penelitian ini dengan melakukan 

wawancara secara online dengan menggunakan telepon seluler kepada narasumber. Guide pertanyaan 

wawancara disusun berdasar aspek-aspek mengenai Quarter Life Crisis yaitu (1) perasaan frustrasi,(2) 

merasa panik, (3) merasa tak berdaya, (4) merasa tidak memiliki tujuan atau goals hidup (4) 

ketidakbabagiaan karena masalah pekerjaan, karir, hubungan atau relasi interpersonal, finansial, dan 

problem karakteristik personal lainya. 

Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah tematik analisis. Tematik 

analisis adalah merupakan suatau bentuk analisis data yang memiliki tujuan untuk mengidentifikasi 

suatu pola atau menemukan sebuah  tema melalui data-data yang telah diperoleh dan dikumpulkan 

oleh peneliti (Braun & Clarke dalam Heriyanto, 2018). Adapun langkah-langkahnya dalam analisis 

tematik adalah memahami data, menyusun kode, dan mencari tema.. (Hariyanto, 2018). Dalam 

penelitian ini setelah data wawancara diperoleh selajutnya akan dirapikan dalam bentuk verbatim 

kemudian dipahami oleh peneliti dan di berikan kode dan diklasifikasikan berdasarkan tema-tema 

yang relevan  

Teknik uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan member checking. Teknik 

Member checking dilakukan dengan melibatkan informan untuk mengecek kebenaran data yang telah 

diinterpretasikan oleh peneliti melalui cara mengoreksi kekeliruan dan menambahkan informasi secara 

suka rela. Teknik member checking dilakukan setelah periode pengumpulan data selesai dengan cara 

menyampaikan secara online poin-poin hasil temuan kemudian responden mengoreksi jika terdapat 

kekeliruan, mengurangi atau menambah informasi sesuai sumber data responden. 

.  

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

3.1 Hasil 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran Quarter Life Crisis pada kaum 

millenial. Demikian hasil dari data wawancara Informan mengenai gambaran Qurter Life Crisis yang 

mereka alami Millenial yang memiliki tahun kelahiran 1989-2000 dan yang saat ini berusia sekitar 20-
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40 tahun. Peneliti membuat perbandingan Quarter Life Crisis pada ke lima  informan dengan 

membandingkan berdasarkan aspek- aspek Quarter Life Crisis yang dapat dilihat pada tabel. 

 

Tabel 2. Hasil data wawancara`antar Informan 

PERTANYAAN PENELITIAN 

 

BAGIMANA GAMBARAN QUARTER LIFE CRISIS PADA KAUM MILLENIAL ? 

 

Kategori Informan 1 Informan 2 Informan 3 Informan 4 Informan 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perasaan 

yang 

dialami 

Tertekan, sedih, 

campur-campur 

Karena masalah 

keluarga. 

Merasa diberi 

pertanyaan 

tentang kapan 

bekerja, kapan 

bisa 

memberikan 

uang, karena 

sudah dewasa 

Merasa 

terkadang takut 

dan gelisah 

Merasa takut 

dengan tugas 

akhir dan ada 

perasaan takut 

mengecewakan 

orang tua 

Merasa di masa 

yang sulit dan  

harus bertahan 

karena banyak 

tanggung jawab 

yang sedang 

diemban seperti 

menafkahi 

keluarga, bekerja 

dan juga sedang 

menjalani kuliah 

Merasa cemas 

dan khawatir 

Merasa cemas 

dengan masa 

depan dan apa 

yang harus 

dilakukan 

dimasa depan 

Kadang merasa 

kurang percaya  

muncul 

karena merasa 

belum siap 

dengan kondisi 

umur saat ini 

merasa masih 

nyaman disaat 

remaja 

Merasa galau 

ingin segera 

membahagiaka

n orangtua , 

melihat 

pencapaian 

oranglain 

kadang merasa 

ingin juga 

seperti itu, 

kadang merasa 

masih bingung 

dengan 

perasaan 

sendiri 

 

Ragu dan galau 

karena ingin 

menikah muda 

tapi merasa 

masih belum 

siap dan labil.. 

Pola hidup 

(keseharian 

menjalanka

n pola 

makan dan 

pola tidur) 

Belum ada pola 

hidup teratur, 

jam makan dan 

jam tidur belum 

teratur 

Belum ada 

pola hidup 

teratur, jam 

makan dan 

tidur belum 

teratur 

Belum ada pola 

hidup teratur, 

jam tidur sering 

berantakan 

karena 

bergadang 

mengerjakan 

tugas 

Sedang berada 

di fase ingin 

memperbaiki 

pola hidup, 

mulai 

memperhatikan 

pola makan jam 

makan dan 

Belum ada pola 

hidup teratur, 

jam makan 

sembarangan 

tidur juga tidak 

menentu, sering 

tidur larut 

untuk 
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makanan yg 

dimakan, untuk 

jam ditidur 

masih belum 

teratur 

menonton film 

Kememasan 

terhadap 

masa depan 

Cemas terhadap 

dunia setelah 

kuliah, nanti 

apa bekerja apa 

dan bagaimana 

caranya bisa 

mencari uang 

Kadang merasa 

cemas besok 

akan kerja 

dimana karena 

merasa diri 

belum 

kompeten 

dalam ilmu 

yang di miliki 

Sedikit 

kecemasan 

tentang masa 

depan, tetapi 

memilih untuk 

focus dengan apa 

yang ada saat ini 

untuk 

diselesaikan 

terlebih dahulu 

Merasa cemas 

jika tidak bisa 

menjalani masa 

depan dengan 

baik dalam 

peekrjaan, 

kehidupan 

rumah tangga dll 

Kecemasan 

terhadap 

pasangan hidup  

dimasa depan , 

cemas dalam 

mengadapi 

kehidupan 

rumah tangga 

dimasa depan 

Kegagalan 

yang 

dialami 

Berusaha 

mengisi waktu 

luang dengan 

kegiatan yang 

positif  yaitu 

berjualan 

namun minim 

tanggapan 

sehingga 

merasa gagal 

Merasa belum 

memiliki 

sebuah 

kegagalan 

dalam hidup 

Pernah gagal 

berulang kali 

dalam menjalani 

bisnis cara 

karena sering 

ganti-ganti 

bidang bisnis 

karena beberapa 

bisnis tidak 

segera 

menghasilkan 

uang padahal 

disisi lain 

kebutuan 

finansial 

mendesak 

Merasa gagal 

karena belum 

bisa 

merealisasikan 

liburan yang 

sudah dirancang 

jauh-jauh hari 

karena pademi 

sehingga gagal 

dan merasa 

kecewa karena 

gagal dengan 

rencana tersebut. 

Kegagalan 

yang pernah 

dialami adalah 

menjalain 

sebuah 

komitmen 

untuk sampai 

ke pelaminan 

dengan 

pasangan. 

Reseliensi 

dalam 

kegagalan 

Tetap berusaha 

menjalankan 

usaha, dan 

sabar 

melanjutkan 

berusaha 

- Berusaha 

berdamai dengan 

keadaan dengan 

menerima 

keadaan dan 

melanjutkan lagi 

memulai bisnis 

baru 

Berusaha 

menerima 

kegagalan yang 

dialami dengan 

menerima 

karena 

penyebabnya 

adalah hal diluar 

kendali dan 

berusaha 

Berusaha untuk 

tetap menjalani 

hari dan 

berusaha tetap 

produktif 

hingga 

akhirnya 

disembuhkan 

oleh waktu 
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mancari hikmah 

 

 

 

 

Ketidakber

dayaan 

dalam 

hidup 

Merasa 

tersinggung dan 

tidak berdaya  

ketika 

dibandingkan 

dengan orang 

lain, namun 

tidak bisa 

berbuat apa-

apa, merasa tak 

berguna 

Berusaha 

menghadapinya 

dengan bangkit 

lagi 

Merasa belum 

pernah begitu 

tidak berdaya  

hanya kadang 

merasa kurang 

percaya diri 

dengan ilmu 

yang dimiliki 

saat ini 

Merasa tidak 

berdaya karena 

kondisi finansial 

yaitu kebutuhan 

finansial istri 

untuk 

melahirkan. 

Penyelesaian 

masalah dengan 

share masalah 

Merasa berada 

tidak berdaya 

titik terendah 

pada saat awal 

pademi karena 

mengalami 

perubahan 

runititas yang 

drastic sehingga 

membuat bosan 

dan harus 

adaptasi. 

Menghadapinya 

dengan berusaha 

menerima 

keadaan dan 

focus 

mensibukan diri 

dengan hal baru 

Belum pernah 

merasa tidak 

berdaya  tetapi 

merasa tidak 

berguna saat 

sedang 

dibentak dan 

disalahkan 

Berusaha 

menghadapinya 

dengan 

menguatkan 

diri sendiri 

Kebingunan 

dalam 

menentukan 

pilihan 

dimasa 

depan 

Kebingungan 

dalam 

menentukan 

langkah setelah 

kuliah, ingin 

kerja apa 

dimana, atau 

ingin nikah 

Bingung ingin 

kerja apa dan 

dimana setekah 

kuliah 

Tidak ada 

kebingungan 

dalam 

menentukan 

sesuatu di masa 

depan berusaha 

menjalani apa 

yang harus 

dihadapi telebih 

dahulu 

Tidak begitu 

bingung karena 

sudah memiliki 

plan tetapi 

belum yakin 

dengan plan 

yang dimiliki 

Kebingungan 

dalam 

menentukan 

pilihan 

pasangan saat 

ini apakah 

pasangan yg 

tepat untuk 

dimasa depan 

Permasalah

an terkait 

finansial, 

hubungan 

relasiaonal, 

akademik/ 

pekerjaan 

Hambatan 

hubungan 

dengan lawan 

jenis, karena 

baru sekali 

didekati lawan 

jenis 

 

Bimbang atau 

bingung: 

berbeda 

Masalah di 

pertemanan 

suka tidak enak 

sehingga 

merasa tidak 

punya teman 

dekat karena 

tidak berani 

bercerita/ 

terbuka kepada 

teman 

Memiliki 

permasalahan 

terkait finansial 

yaitu kebetuhan 

finansial 

meningkat 

karena istri mau 

lahiran sedangka 

belum bisa 

bekerja secara 

maksimal karena 

Tidak terlalu 

memusingkan 

terkait 

pertemanan, 

berusaha 

berteman 

dengan 

sewajarnya dan 

tidak ambil 

pusing masalah-

masalah kecil 

Tidak memiliki 

permasalahan 

terkait finansial 

dan pekerjaan 

Memiliki 

permasalahan 

terkait 

pertemanan, 

merasa kadang 

kesepian 
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pendapat 

dengan teman 

Kampus 

sebagai tempat 

yang 

diharapkan bisa 

membawa ke 

arah yang lebih 

baik, namun 

belum terwujud 

sedang kuliah yang terjadi 

dalam 

pertemanan 

 

Permasalahan 

finansial masih 

aman karena 

orangtua masih 

bisa mencukupi 

kebutuhan 

Mecemaskan 

masa depan 

dengan seorang 

pria yang 

mejadi 

pasangannya 

saat ini apakah 

sebagai 

seseorang yg 

tepat dimasa 

depan 

Harapan/ 

eksptasi 

yang 

diberikan 

dari luar 

Harapan orang-

orang sekitar: 

menjadi orang 

yang sukses, 

profesinya jelas 

Orangtua 

memiliki 

harapan untuk 

segera lulus 

dan bisa 

bekerja untuk 

membantu 

orangtua secara 

finansial 

Orangtua 

memiliki 

harapan agar 

segera lulus 

supaya bisa 

leluasa mencari 

kerja 

Harapan dari 

orangtua supaya 

menjadi baik 

menurut versi 

diri sendiri, jadi 

yang bermanfaat 

dan tidak 

menjadi beban 

bagi orang lain 

Orangtua 

memiliki 

harapan untuk 

bisa membeli 

rumah 

meskipun tidak 

cash 

 

Respon 

terhadap 

Ekpetasi 

yang 

diberikan 

dari 

lingkungan 

Kadang merasa 

tertekan takut 

mengecewakan 

harapan 

orangtua yang 

kadang terlalu 

besar 

Merasa tidak 

tertekan tetapi 

terkadang ada 

perasaan takut 

mengecewakan 

Merasa semangat 

tidak merasa 

tertekan karena 

harapan sesuai 

denngan harapan 

pribadi 

Kadang merasa 

tertekan ketika 

mendapat 

harapan yang 

diluar batas 

kemampuan dan 

tidak bisa 

memenuhi 

sesuai harapan 

lingkungan 

Tidak merasa 

tertekan dengan 

harapan yang 

diberikan 

karena sesuai 

dengan apa 

yang 

diharapkan 

oleh diri sendiri 

Problem 

solving dari 

permasalah

an yang 

dihadapi 

Menghadapi 

masalah dengan 

menguatkan 

diri sendiri , 

terus berproses 

, focus pada diri 

sendiri 

Berusaha 

mengalihkan 

dengan 

melakukan 

banyak 

kegiatan 

posistif, 

berdiskusi 

kepada 

keluarga 

Berdamai 

dengan keadaan 

dan diri sendiri, 

berusaha 

menerima dan 

bangkit kembali 

menyusun 

penyelesaian / 

target baru 

Berdamai dulu 

dengan keadaan, 

menerima 

keadaan dan 

baru mulai 

mencari 

penyelesaian 

Mengalihkan 

ke kegiatan 

yang 

menghibur, 

mengkomunika

si arau share 

dengan 

keluarga 

Pemahaman Belum Merasa belum Mulai menyadari Merasa sudah Merasa sudah 
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Gambaran Quarter Life Crisis yang dialami di era kemudahan teknologi dan Informasi 

 

Penyebab : 

Sering akses Social Life 

Perasaan sering membandingaka diri setelah melihat 

kehidupan orang lain di social media 

Tidak puas dengan pencapaian diri sendiri  

dengan diri 

sendiri  

memahami 

keinginan dan 

tujuan hidupnya 

tetapi sudah 

mengetahui ada 

ketertarikan 

minat difashion 

sepenuhnya 

mengenal diri 

sendiri tetapi 

sudah tau 

kesukaan atau 

minat yaitu 

mengajar/dunia 

Pendidikan 

dan mengenal 

karakter dan 

potensi diri 

sendiri,  

mengerti bahwa 

potensi bukan 

bisnis dibidang 

makanan 

cukup dan 

mengenal diri 

sendiri sebanyak 

80% 

 

Sudah mulai 

peduli dengan 

potensi diri 

sendiri sejak 

mulai SMA 

sudah berusaha 

untuk mengenal 

diri 

mengenal sifat 

dan karakter 

diri sendiri , 

meskipun 

belum 

sepenuhnya 

walaupun 

terkadang tidak 

sesuai dengan 

apa yang 

lingkungan 

katakana 

Respon 

terhadap 

Ekpetasi 

yang 

diberikan 

dari 

lingkungan 

Kadang merasa 

tertekan takut 

mengecewakan 

harapan 

orangtua yang 

kadang terlalu 

besar 

Merasa tidak 

tertekan tetapi 

terkadang ada 

perasaan takut 

mengecewakan 

Merasa semangat 

tidak merasa 

tertekan karena 

harapan sesuai 

denngan harapan 

pribadi 

Kadang merasa 

tertekan ketika 

mendapat 

harapan yang 

diluar batas 

kemampuan dan 

tidak bisa 

memenuhi 

sesuai harapan 

lingkungan 

Tidak merasa 

tertekan dengan 

harapan yang 

diberikan 

karena sesuai 

dengan apa 

yang 

diharapkan 

oleh diri sendiri 

Problem 

solving dari 

permasalah

an yang 

dihadapi 

Menghadapi 

masalah dengan 

menguatkan 

diri sendiri , 

terus berproses 

, focus pada diri 

sendiri 

Berusaha 

mengalihkan 

dengan 

melakukan 

banyak 

kegiatan 

posistif, 

berdiskusi 

kepada 

keluarga 

Berdamai 

dengan keadaan 

dan diri sendiri, 

berusaha 

menerima dan 

bangkit kembali 

menyusun 

penyelesaian / 

target baru 

Berdamai dulu 

dengan keadaan, 

menerima 

keadaan dan 

baru mulai 

mencari 

penyelesaian 

Mengalihkan 

ke kegiatan 

yang 

menghibur, 

mengkomunika

si arau share 

dengan 

keluarga 



14 
 

orang lain melalui 

social Media 

Ingin memiliki dan menjalani kehidupan seperti orang lain, 

merasa tidak seberuntung dan sehebat orang lain 

Merasa Insecure dan tidak pantas  

 

Gambaran Quarter Life Crisis yang dialami oleh Informan 1 dengan karateristik responden 

berumur 22 tahun seorang perempuan yang saat ini tengah berkuliah di semester akhir yang 

berdomisili dari Sragen. Perasan yang sering dialami oleh responden 1 adalah perasaan gelisah, cemas 

karena belum bisa bekerja untuk segera memenuhi harapan orangtua yang ingin Informan 1 untuk 

segera bekerja hak tersebut kadang membuat informan 1 merasa tertekan. Selain itu yang dirasakan 

informan 1 adalah merasa khawatir dan cemas dengan apa yang harus dilakukan setelah berkuliah, 

informan 1 merasa masih bingung dengan apa yang harus ia lakukan setelah berkuliah hal ini 

disebabkan belum adanya keyakinan secara penuh terhadap rencana yang telah ia buat, selain itu 

berada dimasa transisi kehidupan membuat informan 1 juga cemas mengahadapi sebuah tanggung 

jawab baru di kehidupan setelah berkuliah dan masih bingung dengan langkah apa yang harus diambil. 

Di fase ini juga Informan 1 juga pernah mengalami perasaan merasa diri tidak berguna karena tidak 

bisa membahagiakan orangtua dan dibangdingkan oleh orangtuanya. Selain itu di fase Quarter Life 

Crisis informan 1 mengalami permasalahan terkait pertemanan seperti banyaknya perbedaan pendapat 

dan prinsip dengan teman-teman sekitarnya sehingga membuat informan 1 merasa bimbang dengan 

prinsip yang selama ini ia pegang. Dari fase Quarter Life Crisis yang sedang dialami oleh Informan 1 

upaya yang ia lakukan untuk menghadapi fase tersebut adalah berusaha untuk terus berproses dan 

mempersiapan masa depanya dengan mencoba hal-hal baru seperti membuka bisnis dll, selain itu 

informan 1 juga berusaha untuk terus memotivasi diri sendiri , berusaha tidak membandingkan diri 

dengan orang lain. Dan dalam permasalahannya dalam perbedaan prinsip yang sering informan 1 

alami ia menghadapinya dengan terus belajar untuk memahami lingkungannya dan belajar menerima 

perbedaan. 

 Quarter Life Crisis  yang dialami oleh informan 2 dengan karakteristik inisial AMM berjenis 

kelamin perempuan saat ini berusia 21 dan sedang menjalani kesibukan mengerjakan tugas akhir 

kuliah dan mengajar TPA serta Les privat. Informan 2 saat ini sering merasa cemas besok setelah 

berkuliah akan bekerja dimana karena merasa diri belum kompeten dan belum memiliki banyak ilmu. 

Selain itu adanya perasaan takut mengecewakan orangtua. Informan 2 juga mengalami masalah 

pertemanan  seperti sering merasa tidak nyaman dengan pertemannanya dan merasa belum 

menemukan teman yang dapat dipercaya untuk ia bercerita tentang masalahnya. Bingung dalam 

menentukan pilihan dimasa depan, merasa kurang percaya diri juga alami informan 2 dalam fase 
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Quarter Life Crisis yang sedang dialaminya saat ini. Penyebab dari Quarter Life Crisis yang dialami 

Informan 2 adalah karena adanya harapan yang diberikan oleh lingkungan sekitar, merasa tidak 

percaya diri dengan kemampuan sendiri dan belum bisa asertif dalam pertemanan. Upaya yang 

dilakukan oleh Informan 2 dalam mengadapi Quarter Life Crisis adalah dengan mediskusikan 

kebingungannya dengan keluarga, berusaha tidak begitu mempedulilkan permasalahan dalam 

pertemanan dan terus berusaha mengupgrade ilmu dan kemampuan dirinya. 

 Gambaran Quarter Life Crisis yang dialami Informan 3 dengan karakteristsik Informan inisial 

AM berjenis kelamin laki-laki saat ini sudah berusia 25 tahun dan sudah menikah berdomisili dar Pati, 

memiliki sesibukan seperti berkuliah mencari nafkah dan menjadi kepala rumah tangga. Quarter Life 

Crisis yang dialami informan 3 adalah merasa difase sedang harus berjuang dan bertahan. Masalah 

yang sering dialami adalah masalah finansial dimana kebutuhan finansial banyak sedangkan tidak 

memiliki banyak waktu untuk berkerjas secara full time karena harus membagi waktu dengan 

berkuliah dan tanggung jawab lainya. Di fase inilah kadang Informan 3 merasa perasaan tidak berdaya 

dan hampir menyerah. Namun Informan 3 tidak begitu memiliki banyak kecemasan terkait masa 

depan dan bingung dalam menentukan langkah apa yang akan diambil dimasa depan nanti karena 

Informan 3 lebih memilih focus dengan apa yang dihadapinya saat ini dulu dan menyelesaikannya satu 

persatu. Di fase Quarter Life Crisis yang dialaminya informan 3 berupaya untuk berdamai dengan 

keadaan dan diri sendiri saat berada difase tidak nyaman dalam dalam masalah dan berusaha untuk 

focus dengan apa yang dihadapinya saat ini. 

 Gambaran Quarter Life Crisis yang dialami oleh Informan 4 dengan karateristik Informan 

berinisial AW usia 21 tahun berdomisili Purwodadi, saat ini memiiliki kesibukan bekerja dan kuliah 

diakhir semester. Quarter Life Crisis yang dialami Informan 4 adalah merasa cemas dan khawatir 

dengan masa depannya, sering kali merasa tidak percaya diri dengan pencapaian yang telah ia raih saat 

ini hal ini disebabkan karena adanya perasaan belum siap untuk berada dizona dewasa dan masih 

nyaman di fase remajanya selain itu juga karena sering melihat pencapaian orang lain yang 

menyebabkan informan 4 merasa tidak percaya diri dan apa yang telah ia capai saat ini. Adanya rasa 

tertekan dalam diri subjek yang berasal dari tuntutan dan harapan orang tua yang informan 4 merasa 

hal itu  berada diluar kemampuan dirinya. Sedangkan dalam masalah pertemanan dan finansial 

Informan 4 tidak memiliki sebuah permasalahan. Upaya yang dilakukan informan 4 dalam 

menghadapi Quarter Life Crisis adalah berusaha berdamai dengan rasa cemas akan masa depan dan 

berusaha mengejar ketertinggalan serta terus memperbaiki diri untuk mempersiapkan masa depan. 

 Gambaran Quarter Life Crisis Informan 5 dengan karakteristik informan berinisal LDN 

berjenis perempuan dan saat ini berusia 21 tahun, berdomisili Ngawi, kesibukan saat ini adalah 

bekerja dan tidak berkuliah. Quarter Life Crisis yang dialami oleh informan 5 adanya muncul 
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perasaan ingin segera menikah untuk membahagiakan orangtua tapi disisI lain merasa masih ragu 

dengan diri sendiri, munculnya rasa cemas kehidupan rumah tangga dimasa depan hal ini disebabkan 

karena ada perasaan tidak yakin dengan pasanganya saat ini dan merasa belum yakin dengan diri 

sendiri untuk hidup berumah tangga. Selain itu Informan 5 juga mengalami permasalahan dalam 

hunbungan percintaan , masalah pertermaan seperti merasa kesepian karena tidak memiliki waktu 

luang untuk bermain dengan teman-temannya karena harus bekerja. Selain itu Informan 5 juga sering 

kali merasa tidak percaya diri dengan kemampuan diri sendiri karena sering mambandingkan 

pencapaian diri sendiri dengan oranglain. Upaya yang dilakukan Informan 5 dalam menghadapi 

Quarter Life Crisis adalah dengan berusaha untuk tidak begitu focus dengan kecemasan dengan 

mengalihkan diri dengan melihat hiburan seperti melihat film dll, berusaha menerima keadaan diri dan 

memotivasi diri saat sedang dalam situasi buruk. 

3.2 Pembahasan 

Berdasar hasil wawancara mengenai gambaran Quarter Life Crisis yang terjadi di kalangan Millenial 

dari keseluruhan Informan menjelaskan sedang mengalami perasaan seperti cemas, merasa takut dan 

khawatir dengan masa depan. Informan 1 menjelaskan tentang perasaan yang sering di alaminya saat 

ini adalah perasaan tertekan, sedih, campur-campur yang disebabkan masalah keluarga merasa diberi 

pertanyaan tentang kapan bekerja, kapan bisa memberikan uang, karena sudah dewasa. Sedangkan 

Informan 2 menjelaskan bahwa ia sering merasa takut dan gelisah dengan tugas akhir yang sedang ia 

hadapi dan adanya perasaan kerap kali takut mengecewakan orangtua saat tidak bisa menghasilkan 

diri yang sukses, Untuk Informan 3 menjelaskan perasaan yang sedang dialaminya merasa di fase 

yang sulit dan harus berjuang untuk bertahan karena banyaknya tanggung jawab yang sedang di 

hadapai seperti harus menafkahi keluarga. Untuk informan 3 menjelaskan perasaan yang sering 

dialami berupa perasaan cemas dan khawatir terhadap masa depan, rasa kurang percaya diri karena 

melihat keberhasilan/pencapaian orang lain dan juga merasa belum siap dengan tanggung jawab yang 

di emban di usia saat ini merasa lebih nyaman di saat usia remaja. Hal pernyataan tersebut sesuai 

dengan pernyatan Blank Allison (2010) yang berpendapat tentang pengalaman seorang pada usia 18-

19 tahun adanya respon emosial yang muncul selama fase Quarter Life Crisis adalah perasaan 

bimbang, cemas, frustasi dan gelisah terhadap masa depan  

Informan 1 mengungkapkan adanya kecemasan dengan masa depan tentang apa hal yang 

dialaminya sesudah tamat di perkuliahan karena menurut informan 1 juga masih mengalami 

kebimbangan dengan apa yang harus dilakukan yaitu sepeti besok mau bekerja apa. Informan 2 juga 

mengungkapkan hal yang sama dengan informan 1 yaitu merasa cemas dan bimbang juga dengan 

besok akan berkerja dimana karena merasa diri sendiri belum kompeten dalam ilmu. Informan 3 

mengungkapkan bahwa tidak begitu mengalami kecemasan tetang masa depan yang ia lebih memilih 
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fokus untuk menghadapi saat ini yang sedang dijalani seperti menyelesaikan tugas akhir, mencari 

nafkah dan menjadi kepala rumah tangga. Informan 4 menjelaskan kecemasan dengan masa depan 

karena takut tidak bisa maksimal menjalani peran dimasa depan seperti pekerjaan, kehidupan rumah 

tangga dll. Untuk Informan lima mengungkapkan kecemasanya dengan masa depan adalah terkait 

pasangan saat ini apakah bisa menjadi sosok kepala rumah tangga yang baik dimasa depan. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Fischer bahwa Quarter Life Crisis merupakan seuah perasaan khawatir dalam 

diri seseorang yang disebabkan oleh ketidakpastian kehidupan yang mendatang. Perasaan khawatir 

tersebut seputar hubungan relasi, karier/pekerjaan, dan kehidupan sosial yang terjadi terhdapai mereka 

di usia sekitar 20 an tahun. (Habibie, Syakarofath dan Anwar,2019) 

Kegagalan yang dialami oleh Millenial di fase Quarter Life Crisis sebagaimana yang 

diungkapan beberapa informan sebagai berikut, Informan 1 menjelaskan kerap kali mengalami 

kegagalan dalam kegiatan bisnis yang sedang dialami saat ini, seperti minimnya respon pembeli yang 

membuat informan kadang ingin menyerah. Informan 2 merasa belum mengalami sebuah kegagalan 

dalam hidupnya, Informan 2 mengungkapkan hidup yang dialami berjalan dengan baik-baik saja. 

Kegalalan yang dialami oleh Informan 3 adalah seringnya mengalami kegagalan bisnis yang ia jalani 

dalam mencari nafkah hal itu membuat rasa tidak berdaya, perasaan stress karena adalah sebuah 

kebutuhan finansial yang harus dipenuhi untuk menafkahi keluarga. Sedang Informan 4 menjelaskan 

kegagalan yang dialaminya dalah merasa kecewa karena planning liburan yang ia agendakan jauh-jauh 

hari tidak dapat terealisasi sesuai rencana. Informan 5 menjelaskan pada data wawancaranya bahwa 

kegagalan yang dialaminya asalah menjalin sebuah komitmen dengan pasangannya yang menbuat 

Informan 5 merasa sedih, kecewa dan sakit hati. Data yang didapat dari Informan sesuai dengan Teori 

turuanan atau lanjutan teori psikososial milik Erickon ini kemudian dilakukan penelitian lagi pada 

tahun 1938 oleh Vaillan dan Daniel Levinson, yang mana mereka melihat perkembangan yang khas 

pada individu usia 20 an tahun dan sebagain mereka yang berusia 30 an tahun akan mencapai hak 

otonomi, menikah, memiliki anak, memperdalam pertemanan. Pada usia-usia tersebut mereka bekerja 

keras demi karier dan mengabdikan diri pada keluarga mereka jarang dari mereka yang 

mempertanyakan apakah mereka memilih pekerjaan atau wanita yang tepat. (Papalia, Olds & 

Feldman, 2009). Bahwa kegagalan yang dialami informan 1 dan 3  adalah dalam rangka untuk 

berkerja keras untuk karier. Dan kegagalan yang dialami Informan 5 adalah fase dimana berusaha 

untuk menemukan sosok pasangan hidup yang tepat. Dari kegagalan para Informan, peneliti juga 

menanyakan tentang bagaimana Informan dalam menghadapi kegagalan yang mereka hadapi. 

Informan 1 menjelaskan dari kegagalan yang dialami, ia berusaha untuk terus berusaha dan sabar, 

tetap melanjutkan perjuangannya dalam bisnis meskipun banyak kegagalan yang dialaminya. 

Informan 2 menjelaskan untuk tidak ada cara untuk menghadapi kegagalan karena Informan 2 merasa 
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selama ini belum nememukan sebuah kegagalan dalam hidupnya. Cara Informan 3 dalam menghadapi 

kegagalan adalah berusaha berdamai dulu dengan kegagalan dan berusaha menerimanya terlebih 

dahulu kemudian baru melanjutkan membuat rencana lain untuk melanjutkan perjuangan.Informan 4 

mengungkapkan cara dalam menghadapi kegagalan yang dia alami adalah dengan berusaha menerima 

dan berusaha mengambil sisi positif dari kegagalan yang ia alami. Sedangkan Informan 5 menjelaskan 

cara menghadapi kegagalan adalah dengan berusaha mengikhlaskan dan tetap produktif menjalani 

waktu hingga waktu yang menyembuhkan rasa sakit dari kegagalan yang dialami. 

Ketidak berdayaan dalam hidup yang para Informan alami di fase Quarter Life Crisis adalah 

sebagai berikut, Informan 1 menugkapkan rasa tidak berdaya yang ia rasakan adalah saat sedang 

dibandingkan oleh orangtuannya pada saat itu yang Informan 1 rasakan adalah merasa tidak berdaya 

dan tidak berguna dalam menjalani kehidupan ini. Sedang Informan 2 menyatakan bahwa ia belum 

pernah merasakan ketidak berdayaan dalam hidupnya selama ini. Informan 3 mengungkapkan rasa 

ketidakberdyaan dialami karena kondisi finansial yang tidak stabil Informan merasa tidak berharga 

dan sering kali mersa putus asa. Sedangkan Informan 4 mengungkapkan ketidakberdayaan yang 

dialaminya adalah pada saat awal pademi Covid-19, karena pada saat itu Informan merasa adanya 

perubahan drastis sebuah kebiasan yang membuat Informan merasa tidak berdaya dan berada dititik 

terendah. Untuk Informan 5 menjelaskan ketidakberdayaan yang dialami adalah ketika ia disalahkan 

dan dibentak oleh oranglain hal itu membuat Informan merasa tidak berguna. Data hasil wawancara 

Informan ini sesuai dengan teori Robbins dan Wilner (2001, dalam Black, 2004) berdasar dari 

penelitiannya menjelaskan bahwa Quarter Life Crisis adalah sebuah reaksi individu yang akan 

beranjak menuju realita kehidupan sebenarnya, dimana didalam realita tersebut  terdapat banyak 

ketidakstabilan, perubahan yang terus terjadi, banyaknya alternatif pilihan serta rasa panik karena 

adanya rasa tidak berdaya. Hal biasanya juga ini ditandai oleh reaksi-reaksi yang terhadi dalam emosi 

invidivu  seperti (1) perasaan frustrasi,(2) merasa panik, (3) merasa tak berdaya, (3) merasa tidak  

memiliki tujuan atau goals hidup dan lain-lain. Penyebab atau sumber dari perasaan  tidak bahagia 

serta kecemasan adalah dari seputar masalah pekerjaan, hunbungan atau relasi interpersonal, masalah 

finansial, dan problem karakteristik personal lainnya. (Tanner et al dalam Balzarie & Nawangsari, 

2019).  

Quarter Life Crisis adalah fase dimana individu sering merasa bingung dan bimbang dalam 

menentukan sebuah pilihan atau keputusan hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Informan 1 

bahwa kebingungan yang dialaminya saat ini adalah bingung untuk menentukan langkah apa yang 

akan diambil setelah lepas masa menjadi mahasiswa atau setelah lulus dari perkuliahan, hal tersebut 

juga serupa dengan kebingungan Informan 2 di fase Quarter Life Crisis ini yaitu merasa bingung 

setelah lulus kuliah nanti akan berkerja apa. Sedangakan Informan 3 menjelaskan tidak ada 
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kebingungan yang ia alami saat ini. Sedang Informan 3 memilih untuk focus dengan apa yang ia 

hadapi saat ini terlebih dahulu. Informan 4 mengungkapkan adanya sedikit kebinguan yang ia alami 

karena Informan 4 sudah memiliki rencana kedepan namun terkaddang Informan merasa tidak yakin 

dengan rencana masa depan yang telah ia buat.sedang Informan 5 memilki kebingunan dalam dalam 

hal pasangan hidup, ia merasa bingung apakah pasagannya saat ini adalah pasangan yang tepat untuk 

dijadikan kepala rumah tangga. Data-data yang ditemukan pada informan sesuai dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Black Allison (2010) yang memaparkan tentang beberapa pengalaman sesorang 

yakni pada usia 18-29 tahun, untuk mengidentifikasi stressor yang biasa erjadi pada mahasiswa. 

Penelitian ini juga menerangkan hasil, ialah adanya respon emotional yang muncul selama fase 

Quarter Life Crisis yang terjadi pada individu ialah bimbang, cemas, frustasi, gelisah pada mahasiswa.  

Fase Quarter Life Crisis yang dialami oleh Millenial di usia nya juga tidak terlepas dari adanya 

faktor Internal dan Ekstenal. Pada penelitian ini peneliti bagaimana dengan harapan yang diberikan 

oleh sekitar terhadap diri Millenial yang sedang berasa di fase Quarter Life Crisis dan bagaimana 

respon Millenial terhadapnya.  Informan 1 mengungkapkan ada nya harapan dari orang sekitar 

khususnya orangtua untuk menjadi orang sukses dan segera bekerja, informan 1 mengaku kadang 

merasa sedikit tertekan dengan harapan yang diberikan karena takut mengecewakan karena terkadang 

harapan orangtua dirasa begitu besar, hal tersebut juga diasakan oleh Informan 4 yang mendapat 

sebuah harapan untuk menjadi orang yang kepribadian baik dan sukses, informan kadang juga merasa 

tertekan dengan harapan tersebut karena merasa kadang orangtua memberi harapan yang diluar batas 

kemampuan diri, dan orangtua belum bisa menerima apa yang telah diusahakan Informan 4. Informan 

2 juga mendapatkan harapan dari orangtua untuk bisa segera lulus kuliah, bekerja dan bisa membantu 

orangtua bekerja, namun Informan tidak merasa tertekan dengan harapan yang diberikan  namun ia 

merasa takut apabila mengecewakan orangtua jika tidak bisa memenuhi harapan. Sedang Informan 3 

dan Informan 5 sama seperti informan lain juga mendapat harapan dari orangtua mereka. Informan 5 

mengugkapkan adalah harapan dari orangtua untuk membeli rumah dimasa depan sedang informan 3 

mendapat harapan dari orangtua untuk segera lulus dari kuliah supaya mendapatkan pekerjaan yang 

tetap, respon dari kedua responden ini merasa tidak tertekan dengan harapan yang diberikan oleh 

orangtua karena baik Informan 3 dan Informan 5 merasa harapan yang orangtua berikan adalah 

sesuatu yang mereka harapkan juga. Ketidakselarasan antara keinginan orangtua yang kadang 

membuat individu pada fase ini menjadi tertekan sesuai dengan teori Billings, Hauser, & Allen, (2008)  

beberapa Individu dimasa peralihan dewasa  menurut lebih memiliki sebuah sumber daya 

pengembangan dan finansial dari pada yang lain. Mereka lebih tergantung dalam perkembangan 

ego,yaitu sebuah kombinasi antara kemampuan memahami diri mereka sendiri dan dunia orang lain 

yang kemudian diintegrasikan dan mensintesis apa yang dilihat dan diketahui untuk membuat 
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perencanaan-perencanan hidup dalam diri mereka. Pengaruh keluarga dalam hal ini sangat penting, 

individu yang masih muda biasanya akan terperangkap dalam tahap kurang matang pada usia 25 tahun 

yang mana pada usia 14 tahun mereka memiliki orangtua yang menghalangi otonomi mereka, tidak 

menghargai dan sering terjadi permusuhan diantaranya. (Papaliam Feldman & Martorell, 2012) dan 

sesuai juga dengan teori bahwa seorang individu yang sedang mengalami krisis tersebut diakibatkan 

selain dari faktor internal, terdapat juga faktor eksternal yang mempengaruhi krisis tersebut 

diantaranya tekanan dari keluarga dan juga masyarakat terhadap seorang individu dalam menjalani 

kehidupan di usia dewasanya. Krisis ini juga bisa mengarah ke depresi dan gangguan psikis lainnya. 

(Robbins dan Wilner, 2001; Olsen-Madsen, 2007, dalam Black, 2010).  

Quarter Life Crisis tidak bisa lepas juga dari berbagai masalah berupa pekerjan, relasi, 

pencintaan dan lain-lain. Dalam penelitian ini peneliti meneliti masalah apa saja yang sebernarnnya 

dialami oleh Millenial. Informan 1 mengukapkan ia merasa mengalami permasalahan dengan lawan 

jenis, ia merasa takut karena informan satu sedang didekati oleh lawan jenis karena ini merupakan 

pertama kali informan 1 didekati oleh lawan jenis. Informan 2 menjelaskan permalasan yang sedang ia 

hadapi adalah soal hubungan pertemanan dimana Informan 2 merasa kesepian dan merasa tidak 

memiliki teman yang bisa dipercaya untuk ia bercerita hal ini menyebabkan informan 2 sering 

memendam masalahnya sendiri karena tidak bisa terbuka kepada temannya. Informan 5 juga 

merasakan permasalahan dalam hal pertemanan ia merasa kadang kesepian karena tidak punya waktu 

banyak untuk bermain karena ia harus bekkerja, selain itu Informan 5 juga megalami permasalahan 

dalam hal hubungan percintaan karena seringkali merasa ragu apakah pasangan saat ini adalah seorang 

yang tepat. Informan 3 mengungkapkan permasalahan yang ia hadapi adalah masalah finansial dan 

pekerjan karena sudah berumah tangga dan pekerjan juga belum memiliki penghasilan yang tetap 

untuk mencukupi kebutuhan finansial keluarganya. Sedang untuk informan 4 merasa tidak begitu 

memiliki permasalah terkait pekerjaan, finansial, maupun pertemanan karena informan merasa kedua 

orantua masih bisa mencukup kebutuhannya secara`finansial dan juga informan juga tipikal individu 

yang tidak terlalup peduli dengan masalah pertemanan hal itu yang membuat informan 4 merasa tidak 

memiliki masalah dalam pertemanan. Hal ini sesuai dengan pendapat Robbins dan Wilner (2001, 

dalam Black, 2004) berdasar dari penelitiannya menjelaskan bahwa quarter life crisis adalah sebuah 

reaksi individu yang akan beranjak menuju realita kehidupan sebenarnya, dimana didalam realita 

tersebut terdapat banyak ketidakstabilan, perubahan yang terus terjadi, banyaknya alternatif pilihan 

serta rasa panik karena adanya  rasa tidak berdaya. Hal biasanya juga ini ditandai oleh reaksi-reaksi 

yang terhadi dalam emosi invidivu salah satunya adalah seputar masalah pekerjaan, hunbungan atau 

relasi interpersonal, masalah finansial, dan problem karakteristik personal lainnya. (Tanner et al dalam 

Balzarie & Nawangsari, 2019). 
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Pemahaman dengan diri di usia Millenial saat ini juga akan memberi pengaruh dari respon 

yang diberikan dalam menghadapi Quarter Life Qrisis. Peneliti bertanya kepada para informan 

mengenai pemahaman diri mereka dengan diri sendiri. Informan 1 menjelaskan belum memahami 

keinginan dan tujuan hidupnya tetapi sudah mengetahui ada ketertarikan minat difashion, sedang 

Informan 2 mengungkapkan meerasa belum sepenuhnya mengenal diri sendiri tetapi sudah tau 

kesukaan atau minat yaitu mengajar/dunia Pendidikan. Untuk Informan 4 menjelaskan Mulai 

menyadari dan mengenal karakter dan potensi diri sendiri,  mengerti bahwa potensi bukan bisnis 

dibidang makanan. Begitupun dengan informan 3 mengungkapan merasa sudah cukup dan mengenal 

diri sendiri sebanyak 80% Sudah mulai peduli dengan potensi diri sendiri sejak mulai SMA sudah 

berusaha untuk mengenal diri. Sedang Informan 5 Merasa sudah mengenal sifat dan karakter diri 

sendiri , meskipun belum sepenuhnya walaupun terkadang tidak sesuai dengan apa yang lingkungan 

katakan tentang dirinya. Hal ini sesuai dengan pendapat Lavinson bahwa era dan fase ini akan 

dikaitkan dengan adanya fase transisional, ketika seseorang menilai ulang dan tentang restrukturasi 

kehidupan mereka. Pada fase ini menurut Levinson individu akan menghabiskan setengah masa 

dewasanya dalam transisi yang mungkin akan menimbulkan berbagai macam krisis. (Papalia Olds & 

Feldman, 2009). Sebagaimana sesuai juga dengan penelitian Quarter Life Crisis dilakukan oleh Blank 

Allison (2010)  dalam bukunya didapatkan factor-faktor yang mendukung Quarter Life Crisis adalah 

adanya sebuah perubahan dalam hubungan Interpesonal, serta adanya sebuah perubahan dalam 

berbagai ruang lingkup pekerjaan dan finansial, identitas diri hingga problematika akademik. Bahwa 

Identitas diri sebagai sebuah faktor yang mempengaruhi Quarter Life Crisis.  

 Dari beberapa kesulitan yang dialami oleh Millenial difase Quarter Life Crisis peneliti juga 

meneliti bagaimana secara keseluruhan Informan menghadapi masalah pada saat  Quarter Life Crisis, 

Informan 1 mengungkapkan Menghadapi masalah dengan menguatkan diri sendiri , terus berproses , 

focus pada diri sendiri, sedangkan informan 2 mengungkapkan ketika mendapati permasalahan 

berusaha mengalihkan dengan melakukan banyak kegiatan posistif, berdiskusi kepada keluarga. 

Informan 3 dalam menghadapi permasalahan di Quarter Life Crisis berusaha berdamai dengan 

keadaan dan diri sendiri, berusaha menerima dan bangkit kembali menyusun penyelesaian/target baru, 

Informan 4 dalam menghadapi masalahnya berusaha Berdamai dulu dengan keadaan, merima keadaan 

dan baru mulai mencari penyelesaian, dan untuk Informan terakhir yaitu Informan 5 mengungkapkan 

cara menghadapi masalah yang di alami dimas Quarter Life Crisis adalah Mengalihkan ke kegiatan 

yang menghibur, mengkomunikasi arau share dengan keluarga.  

Millenial yang hidup dalam kemajuan teknologi dan kemudahan dalam menerima berbagai 

informasi ternyata memiliki pengaruh dalam krisis yang dialami oleh Millenial. Karena konten social 

media Millenial sering merasa kurang percaya diri meilihat pencapaian orang lain, ingin menjadi dan 
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menjalani kehidupan seperti orang lain hal ini disebabkan dari kemudahan dalam mengakses 

informasi. Karena Media Sosial juga beberapa Informan juga kerap kali merasa tertinggal atas 

pencapaian diri sendiri dibandingkan orang lain hal ini diutarakan informan 5 dan 4 dalam 

wawancaranya. 

 

4. PENUTUP 

Quarter Life Crisis adalah sebuah krisis yang dialami di usia 20 an tahun. Individu yang sedang 

berada di Quarter Life Crisis sering kali mengalami permasalah emosional seperti perasaan cemas 

dengan masa depan, bimbang dalam menentukan pilihan, merasa tidak yakin dengan diri sendiri, suka 

membandingkan diri dengan oranglain, merasa tertekan karena tuntutan yang diberikan oleh 

lingkungan sekitar dan masyarakat, dan seringkali terlibat dalam permasalahan dalam pertemanan, 

finansial, pekerjaan dan permasalahan seputar hubungan lawan jenis atau percintaan. 

 Rentang usia 20-30 tahun pada saat ini tergolong milenial. Meskipun tergolong kaum yang 

dekat dengan teknologi digital yang serba memberikan kemudahan, ternyata milenial juga mengalami 

Quarter Life Crisis yang ditandai oleh perasaan belum memahami diri sendiri, merasa terjebak di 

lingkungan yang tidak tepat, dan merasa bimbang dan gamang pilihan yang dijalani saat ini sudah 

benar atau belum dan sering kali membandigkan pencapaian diri sendiri dengan orang lain,serta 

permasalahan terkait pertemanan, finansial, akademik dan lain-lain. 

Salah satu penyebab krisis yang mucul pada millenial ini adalah kemudahan teknologi  yang 

membuat kemudahan pula dalam mengakses kehidupan dan informasi seseorang di social media hal 

ini yang menyebabkan individu sering tidak percaya diri dan cenderung membandingkan dirinya 

dengan apa yang dilihat di Social Media. 

Faktor yang mempengaruhi timbulnya Quarter Life Crisis pada milenial dapat ditemukan 

dalam beberapa hal, yaitu (1) Pengaruh social media (2) latar belakang pendidikan, (3) pekerjaan yang 

saat ini ditekuni, (4) dukungan keluarga, (5) tuntutan lingkungan, dan (6) keselarasan antara keinginan 

pribadi dengan tuntutan lingkungan. 

Upaya yang dilakukan oleh millenial dalam menghadapi Quarter Life Crisis adalah berusaha 

untuk berdamai dengan diri sendiri dan keadaan, berusaha terus memotivasi diri untuk terus beproses 

mempersiapkan masa depan, mendiskusikan kebimbangan dengan keluarga dan orang sekitar dan 

berusaha menghibur diri untuk mengalihkan  perasaan tidak nyaman dan kecemasan yang terjadi di 

fase Quarter Life Crisis ini. 

 Adapun kelemahan dalam penelitian ini adalah kurangnya peneliti dalam mengekplorasi data 

dan mengungkap Quarter Life Crisis secara spesifik dalam konteks ruang lingkup millenial. Saran 

bagi penelitian selanjutnya yang meneliti tentang fenomena Quarter Life Crisis diharapkan dapat 
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mengeksplorasi hal-hal yang lebih khusus dan spesifik dari Quarter Life Crisis dalam ruang lingkup 

dan konteks millenial dan yang berkaitan dengan fenomena-fenomena yang terjadi dalam Millenial. 
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