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KESIMPULAN 

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. 
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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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




