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ABSTRAK 

 

Hubungan Antara Harapan dengan Quarter Life Crisis pada 

Mahasiswa yang Mengalami Toxic Relationship 

Oleh 

Alfia Zahrotu Milati 

 

Quarter life crisis adalah krisis emosional yang dialami 

oleh individu yang berada di fase peralihan dari remaja ke dewasa 

awal (emerging adulthood). Banyak permasalahan yang dialami 

mahasiswa yang berada di periode ini, mulai dari masalah 

akademis, karir, dan permasalahan dalam hubungan interpersonal 

seperti kegagalan dalam hubungan yang dijalinnya. Mahasiswa 

perlu memiliki solusi agar dapat menghadapi periode quarter life 

crisis ini dengan baik. Harapan dapat mengurangi distres dan 

menumbuhkan efek yang positif. Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui hubungan antara harapan dengan quarter life 

crisis pada mahasiswa yang mengalami toxic relationship. 

Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa 

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Teknik sampling 

yang digunakan adalah purposive sampling. Sampel dalam 

penelitian ini berjumlah 92 responden. Alat ukur yang digunakan 

adalah skala quarter life crisis dengan jumlah 29 aitem dan skala 

harapan dengan jumlah 14 aitem. Teknik analisis yang digunakan 

adalah korelasi product moment dengan bantuan software IBM 

SPSS ver 25 for windows. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa 

berada pada quarter life crisis kategori sedang di mana perempuan 

lebih tinggi daripada laki-laki. Pada variabel harapan menunjukkan 

bahwa harapan yang dimiliki mahasiswa sebagian besar berada di 

kategori sedang, keduanya berada di kategori yang sama. Hasil 

analisis menunjukkan bahwa harapan berpengaruh negatif 

signifikan terhadap quarter life crisis (R= -0,431, R Square= 

0,185, p < 0,01) yang artinya semakin tinggi harapan maka 

semakin rendah quarter life crisis yang dialami. Dan sebaliknya, 

semakin rendah harapan maka semakin tinggi quarter life crisis 

yang dialami. Melihat dari nilai R Square maka harapan memiliki 

pengaruh sebesar 18,5% terhadap quarter life crisis, dan 81,5% 

lainnya dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian. 

Kata Kunci: Harapan, Quarter Life Crisis, Toxic Relationship  
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MOTTO 

 

 فَِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسًرا , ِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسًرا

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.  

Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”. 

(QS. Asy-Syarh: 5-6) 

 

“If you seem like you are going crash, step harder, kid come on” 

(Never Mind – Min Yoongi BTS) 

 

“No matter who you are, where you‟re from, your skin 

color, your gender identity, just speak your self. Find 

your name and find your voice by speaking yourself” 

(Kim Namjoon – BTS) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Individu sebagai manusia yang dalam hidupnya 

memiliki jenjang perkembangan dari mulai bayi, kanak-kanak, 

remaja, dewasa, sampai dengan lansia membuat individu harus 

bisa melewati tantangan-tantangan yang ada pada setiap 

tahapnya untuk kemudian dapat mencapai tahap kehidupan 

selanjutnya. Setiap tahapnya, individu memiliki tugas-tugas 

yang berbeda di setiap tahap perkembangannya (Hurlock, 

1991). Belajar atau menjadi seorang pelajar merupakan tugas 

yang harus dijalankan oleh individu di beberapa tahap 

kehidupannya. Peran pendidikan formal bagi individu adalah 

untuk membentuk karakter dan pola pikir individu menjadi 

terarah, bermoral dan berakhlak. 

Jenjang pendidikan formal yang paling awal harus 

diikuti oleh individu adalah pendidikan Taman Kanak-Kanak, 

kemudian dilanjutkan pendidikan Sekolah Dasar, setelahnya 

pedidikan Sekolah Menengah Pertama, dan pendidikan 

selanjutnya yaitu Sekolah Menengah Atas. Individu yang 

memilih melanjutkan pendidikan setelah lulus Sekolah 

Menengah Atas akan berubah statusnya, dari yang tadinya 

pelajar menjadi seorang mahasiswa yang artinya tahap 

kehidupan baru bagi individu tersebut akan dimulai. 

Umumnya individu yang berperan sebagai mahasiswa strata 

satu dengan rentang usia antara 18-25 tahun adalah mereka 

yang memasuki tahap perkembangan dari remaja beralih 

menuju tahap dewasa, di mana pada tahap ini dapat disebut 

dengan emerging adulthood dengan rentang umur dari 18-29 

tahun (Arnett, 2014).  

Mahasiswa seringkali dianggap sebagai “agen 

perubahan atau agent of change” tentunya memiliki tantangan 

dan tuntutan tersendiri. Menjadi seorang mahasiswa memiliki 
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peran ganda, selain berperan sebagai pelajar, mahasiswa juga 

turut berperan dalam kehidupan sosial masyarakat dengan 

harapan dapat menjadi penyampai aspirasi dari kalangan 

masyarakat. 

Banyaknya permasalahan yang dialami oleh 

mahasiswa mulai dari tantangan akademis, permasalahan 

hubungan baik personal maupun interpersonal, kebimbangan 

dalam menentukan pilihan karena banyaknya pilihan yang 

tersaji, mulai memikirkan tujuan masa depannya, serta 

pekerjaan. Hal ini membuat tidak semua mahasiswa dapat 

bertahan dan melewati masa ini dengan baik, sehingga 

memungkinkan mengalami krisis emosional yang negatif. 

Beberapa diantaranya tidak dapat menjalankan dan mengatasi 

tantangan yang ada akan mengalami kecemasan, stres, depresi 

bahkan masalah psikologis lainnya. Krisis emosional inilah 

yang kemudian disebut dengan quarter life crisis (Atwood & 

Scholtz, 2008). 

Quarter life crisis atau (QLC) adalah suatu keadaan 

yang dialami oleh individu pada usia dewasa awal dengan 

penggambaran keadaan yang tidak stabil, banyaknya pilihan 

yang harus diambil, khawatir, bahkan merasa putus asa dalam 

diri (Robbins & Wilner, 2001). Hal ini diperkuat oleh survei 

yang dilakukan di Inggris menyebutkan bahwa dari 1000 

orang 70% responden mengatakan bahwa krisis terberat dalam 

hidup mereka dialami pada usia 20 tahunan (Robinson, 2018). 

Hurlock (1991) mengungkapkan ciri-ciri yang terjadi 

pada masa peralihan dari remaja ke dewasa awal yaitu 

individu senang bereksplorasi dan bereksperimen, mandiri 

ekonomi, serta mandiri membuat keputusan pada hal 

pekerjaan, finansial dan pemikiran. Ciri lain yaitu merasa  

tertekan, cemas dan segala problematika lain yang dialami 

mahasiswa dapat disebabkan adanya fenomena QLC yang 

dialami pada individu usia 20-an (Robbins & Wilner, 2001). 

Dari beberapa kasus di atas, sangat perlu bagi mahasiswa yang 
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berada di masa emerging adulthood ini untuk mengetahui 

secara serius fenomena QLC. Hal ini agar mahasiswa dapat 

lebih siap untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ada, 

dapat bertahan di masalah yang dialaminya. 

QLC ini juga dialami oleh mahasiswa Universitas 

Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dari wawancara yang 

dilakukan kepada dua mahasiswa Psikologi Islam berinisial 

NN dan AV, dan mahasiswa PGMI berinisial AM. Mahasiswa 

Psikologi Islam berinisial NN mengatakan “Di umur sekarang, 

aku ngerasa tertekan dengan tuntutan untuk dapat segera lulus 

kuliah dan segera bekerja. Padahal aku juga masih skripsian 

dan masih bingung mau kerja apa nantinya. Soal pasangan 

juga, takut gak ada yang bisa setia, takut sendirian”. 

Selanjutnya, AV juga megatakan bahwa tuntutan yang 

dirasakannya semakin terasa banyak, merasa cemas tidak bisa 

memenuhi ekspetasi orang tuanya. Kemudian, dalam 

wawancara lain yang dilakukan kepada AM yang merupakan 

mahasiswa PGMI, mengatakan “Aku masih bingung setelah 

lulus harus kemana, lima tahun kedepan akan jadi apa. Di 

samping itu tuntutan orang tua untuk segera lulus dan bekerja 

menambah ketakutanku. Aku takut mengecewakan dan gak 

bisa menuhi harapan orang tua”. Kesimpulan yang dapat 

diambil dari hasil wawancara tersebut yaitu, bahwa ketiganya 

selain kerap merasa cemas, mereka juga merasa tidak berdaya, 

bimbang menentukan pilihan yang ada, bingung untuk 

memulai suatu hal serta merasa tertekan. 

Mereka yang tengah mengalami fase QLC dan merasa 

tengah berada dalam masa-masa yang sulit, sesungguhnya 

Islam telah memberikan sebuah kepastian yang dapat 

menenangkan kegelisahan yang dirasakan. Sebagaimana pada 

surah Asy-Syarh ayat 5-6 yaitu: 

 فَِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسًرا , ِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسًرا
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Artinya:  

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada 

kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada 

kemudahan” (QS. Asy-Syarh: 5-6)  

Dalam tafsir al-Misbah, menurut Quraish Shihab 

banyak ulama yang menafsirkan arti (مع) ma’a dalam ayat di 

atas memiliki arti harfiah yaitu “bersama”, dan dipahami oleh 

beberapa ulama lainnya yaitu “sesudah”. Kemudian, 

dijelaskan oleh pakar tafsir az-Zamakhsyari bahwa 

penggunaan kata “bersama” meskipun memiliki arti “sesudah” 

yaitu untuk menggambarkan bahwa antara kehadiran 

kemudahan dengan kesulitan yang tengah dialami memiliki 

waktu yang begitu dekat dan singkat. Pada ayat lima, Allah 

menjelaskan bahwa di dalam setiap kesempitan ada 

kelapangan, di setiap kesulitan ada jalan keluar. Kemudian 

ditegaskan kembali pada ayat selanjutnya bahwa dalam 

kesulitan ada kemudahan (Shihab, 2010) 

Diciptakannya manusia itu dengan sebab dan tujuan, 

maka untuk mencapai tujuan itu, manusia butuh adanya 

sebuah pedoman hidup (Muhidin et al., 2021). Jika dalam 

hidup mengalami kesulitan mintalah pertolongan dan petunjuk 

Allah. Karena sesungguhnya Allah adalah tempat terbaik 

memohon pertolongan, dan Allah tidak akan meninggalkan 

hamba-Nya yang sedang membutuhkan pertolongan. 

Robbins dan Wilner (2001) membagi aspek QLC 

menjadi kebimbangan dalam pengambilan keputusan, merasa 

putus asa, penilaian negatif terhadap diri, terjebak dalam 

situasi sulit, cemas, merasa tertekan, dan khawatir dengan 

hubungan interpersonal. Arnett (2014) menjelaskan faktor-

faktor yang mempengaruhi QLC yaitu ada faktor internal dan 

faktor eksternal. Pada faktor internal ada eksplorasi identitas 

(identity exploration),ketidakstabilan (instability), fokus pada 

diri sendiri (being self-focused),perasaan diantara/bimbang 

(feeling in between), dan kemungkinan/optimism 
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(possibilities/optimism). Kemudian untuk faktor eksternalnya 

ada teman, percintaan, relasi dengan keluarga, kehidupan 

dalam pekerjaan dan karir, serta tantangan akademis. 

Sedangkan menurut Nash dan Murray (2010) beberapa faktor 

yang ada dalam QLC yaitu mimpi dan harapan, tantangan 

akademis, religiusitas, dan juga kehidupan pekerjaan. 

Sebagai mahasiswa, membangun hubungan atau 

relationship baik hubungan persahabatan ataupun hubungan 

romantis merupakan hal yang sudah sewajarnya terjadi. 

Erikson menyatakan bahwa tahap perkembangan psikososial 

pada usia dewasa adalah keintiman vs isolasi (intimacy vs 

isolation), di mana hal penting pada fase ini yaitu suatu 

hubungan yang menjadi tantangan pada usia dewasa awal 

(Robinson et al., 2013). Sebagaimana yang telah disebutkan di 

atas bahwa hubungan interpersonal baik dengan teman, 

pasangan atau keluarga menjadi salah satu faktor dari QLC. 

Dalam sebuah hubungan yang terjalin akan erat berkaitan 

dengan adanya suatu konflik. Beberapa orang mungkin 

menganggap bahwa hubungan erat dengan hal-hal menarik, 

baik, menyenangkan, romantis, dan tidak terjadi kekerasan. 

Namun, beberapa individu pernah atau mungkin sedang 

mengalami suatu hubungan beracun yang menyakitkan, tidak 

nyaman, tidak menyenangkan atau istilah yang lebih dikenal 

saat ini adalah toxic relationship. 

Toxic relationship merupakan hubungan yang tidak 

menyenangkan sehingga membuat seseorang menjadi lebih 

buruk. Adapun ciri-ciri dari toxic relationship yaitu adanya 

kecemburuan yang berlebihan, keegoisan, tidak adanya 

kejujuran, sikap merendahkan, memberi komentar atau 

kritikan yang negatif, serta adanya rasa tidak aman dalam 

menjalani hubungan (Effendy, 2019). Bentuk dari toxic 

relationship ini dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan 

emosional/psikologis, dan kekerasan seksual (Julianto dkk., 

2020). Meskipun diketahui bahwa perempuan adalah individu 

yang sering kali menjadi korban dari kekerasan yang terjadi 



6 
 
dalam hubungan, namun toxic relationship bukan hanya 

dialami oleh perempuan saja, laki-laki juga bisa menjadi 

korban dari toxic relationship (Putri, 2012). 

Kekerasan yang terjadi dalam hubungan menurut data 

Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 

tahun 2016 menunjukkan bahwa kekerasan fisik dan seksual 

dialami oleh hampir 43% perempuan yang belum menikah. 

Bentuk kekerasan seksual dialami oleh perempuan 35% lebih 

tinggi dari pada kekerasan fisik yang dialami kurang dari 20%. 

Pelaku kekerasan ini berasal dari orang terdekat seperti pacar, 

teman, rekan kerja, tetangga ataupun orang asing yang tidak 

dikenal (https://www.yayasanjari.org/). Kemudian menurut 

data CATAHU tahun 2020 jumlah kasus kekerasan terhadap 

perempuan sebesar 299.911 kasus. Dari 8.234 kasus yang 

ditangani oleh Lembaga Layanan Mitrakomnas Perempuan, 

sebanyak 79% (6.480 kasus) adalah kasus dalam rumah tangga 

atau ranah personal yaitu 50% (3.221 kasus) adalah kekerasan 

terhadap istri kemudian disusul oleh kasus kekerasan dalam 

pacaran sebanyak 20% (1.309 kasus). Dan posisi ketiga adalah 

kekerasan kepada anak perempuan sebanyak 15% (954 kasus). 

Sisanya adalah kekerasan oleh matan pacar, mantan suami, 

serta kekerasan terhadap pekerja rumah tangga (Komnas 

Perempuan, 2021). 

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, 

narasumber NN mengatakan bahwa pernah mengalami toxic 

relationship di mana pasangannya telalu bersikap posesif, 

membatasi interaksi dengan teman laki-laki lainnya dan, 

keegoisan pasangannya. Hal ini membuat NN merasa tidak 

nyaman dalam menjalani hubungannya. Hal ini tidak berbeda 

jauh dengan yang AV ungkapkan bahwa dalam hubungan 

yang pernah dijalinnya, di mana pasangannya sering 

melarangnya untuk bermain dengan teman-temannya, bahkan 

pasangannya meminta AV melakukan hal-hal yang tidak 

pantas. Kemudian, AM juga pernah mengalami hubungan 
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yang toxic di mana AM dibatasi dalam berteman, semua media 

sosialnya diawasi pasangannya, harus selalu izin jika ingin 

pergi, beberapa kali diselingkuhi dan menerima sindirian-

sindiran pedas dari pasanganya itu. Ketiga narasumber 

mengaku perlakuan pasangan mereka membuat mereka tidak 

nyaman dalam menjalani hubungannya. 

Orang-orang yang pernah mengalami toxic 

relationship akan merasakan konflik internal yang dapat 

menyebabkan kemarahan, depresi atau kecemasan (Julianto 

dkk., 2020). Selain bahwa toxic relationship adalah hubungan 

yang tidak sehat dan dapat berdampak merugikan bagi salah 

satu atau kedua pihak, sesungguhnya menjalin hubungan 

antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim –pacaran– 

dilarang dalam mata agama Islam. Rasulullah SAW bersabda: 

“Janganlah seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita 

yang tidak halal baginya karena sesungguhnya syaitan adalah 

orang ketiga di antara mereka berdua kecuali apabila bersama 

mahromnya” (HR. Al-Bukhari dan Muslim: 337). 

Dijelaskan juga dalam surah Al-Isra’ ayat 32 

 

ِحَشًة َوَساى َكاَن  ۥ ِإنَّهُ  ۖ   ٱلزَِّنَى  َوََل تَ ْقَربُواْ  َء َسِبيلً فََ  
 Artinya: 

 “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya 

zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang 

buruk” (QS. Al-Isra: 32). 

Individu yang menjadi pihak dirugikan dari toxic 

relationship juga dapat menjadi rendah diri, psimis, membenci 

diri sendiri. Selain itu juga dapat berdampak pada penyakit 

fisik seperti jantung, bahkan dapat mengarah pada kematian 

(Wulandari, 2019). Harapan yang individu miliki 

memungkinkan individu dapat mengurangi distress dan 

menumbuhkan efek yang positif (Snyder, 2000). 
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Harapan yang merupakan suatu aktivitas berpikir yang 

melibatkan tekat yang bulat dan perencanaan dalam mencapai 

tujuan. Sehingga harapan berarti sebagai pemikiran atau 

motivasi yang positif akan tujuan masa depan individu 

membuat individu memiliki gambaran akan konseptual 

langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan untuk 

mencapai tujuan tersebut. Dalam Islam, harapan artiya roja’ 

yang berarti berharap bahwa Allah SWT mewujudkan suatu 

hal yang menjadi harapan atau tujuannya. Ada dua faktor yang 

menyebabkan seseorang masih memiliki harapan yaitu 

kebulatan tekad seperti tetap mempertahankan hubungan yang 

toxic. Kemudian pathway thinking atau ia mempunyai harapan 

untuk bisa merubah pasangannya (Snyder, 2000). Selain itu 

harapan merupakan salah satu faktor internal yang 

mempengaruhi quarter life crisis. Harapan dianggap sebagai 

akivitas rasional daripada aktivitas optimis yang merupakan 

padangan positif atas kejadian masa depan, bukan hanya 

kemungkinan dan bersifat emosional (Julianto dkk., 2020). 

Adapun aspek-aspek harapan merupakan suatu 

pemikiran yang difokuskan pada tujuan (goal), individu yakin 

akan kemampuan dirinya dapat menemukan jalan untuk 

mencapai tujuannya (pathway thinking), disertai dengan 

potensi diri untuk dapat memulai serta mempertahankan 

pendiriannya pada tujuan (agency thinking) (Snyder, 2000). 

Salah satu mahasiswa yang diwawancarai, NN 

mengungkapkan bahwa harapan dapat membuat diri lebih 

optimis dan termotivasi sehingga bisa mengurangi kecemasan-

kecemasan soal permasalahan yang ada, seperti kecemasan 

soal masa depannya. 

Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Julianto, 

dkk (2020) menunjukkan bahwa harapan memiliki pengaruh 

terhadap kebahagiaan seseorang. Hal ini berarti kebahagiaan 

seseorang akan tinggi apabila memiliki harapan yang tinggi. 

Namun, saat mengalami toxic relationship harapan akan 
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menurun dan membuat tingkat kebahagiaan yang dirasakan 

menjadi rendah. 

Berdasarkan pemaparan di atas, maka perlu dilakukan 

penelitian guna mengetahui hubungan antara harapan dengan 

quarter life crisis pada mahasiswa yang mengalami toxic 

relationship. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: apakah ada 

hubungan antara harapan dengan quarter life crisis pada 

mahasiswa yang mengalami toxic relationship?. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui 

hubungan antara harapan dengan quarter life crisis pada 

mahasiswa yang mengalami toxic relationship. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat pada penelitian dibagi menjadi dua yaitu 

manfaat teoritis dan manfaat praktis: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menjadi 

sumber informasi dan dapat menambah pengetahuan  

di bidang psikologi perkembangan dan klinis, 

mengenai krisis perkembangan di usia 20an yaitu 

quarter life crisis yang sangat umum dialami oleh 

mahasiswa. 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Mahasiswa 

1) Diharapkan untuk mahasiswa agar dapat  

memahami mengenai gambaran quarter life 

crisis yang sering dialami oleh mahasiswa dan 

peran harapan yang menjadi salah satu faktor 
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quarter life crisis. Sehingga ketika mahasiwa 

mengalami fase krisis ini akan mampu 

melaluinya dengan lebih positif dengan tetap 

sehat secara mental, yaitu dengan cara 

meningkatkan harapan. 

2) Diharapkan untuk mahasiswa dapat 

mengantisipasi toxic relationship dengan cara 

seperti menetapkan batasan dalam suatu 

hubungan, berani membuat pilihan, dan dengan 

mengutamakan kesehatan emosional. 

 

b. Bagi Pengambil Kebijakan (ULT UIN RIL) 

Diharapkan untuk ULT dapat memberikan upaya 

preventif terhadap segala bentuk kekerasan di 

lingkungan kampus dan yang dialami pada 

mahasiswa seperti halnya toxic relationship. 

 

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Ada beberapa penelitian terdahulu yang juga 

membahas terkait topik QLC, beberapa diantaranya yaitu: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Habibie, Syakarofath, 

dan Anwar (2019) pada 219 mahasiswa tentang peran 

reigiusitas terhadap quarter life crisis pada mahasiswa 

menunjukkan bahwa religiusitas memiliki peran 

negatif yang signifikan dengan nilai koefisien korelasi 

0,034 dengan p=0,006. Yang berarti semakin tinggi 

religiusitas yang dimiliki oleh mahasisswa maka akan 

semakin rendah tingkat quarter life crisis yang 

dialaminya, begitupun sebaliknya. Kontribusi dari 

religiusitas terhadap quarter life crisis bernilai 3,4% 

dan 96,6% dipengaruhi oleh faktor lainnya baik 

internal maupun eksternal. 

2. Penelitian tentang hubungan self efficacy dengan 

quarter life crisis pada mahasiswa yang dilakukan 
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oleh Muttaqien dan Hidayati (2020) pada 175 

mahasiswa Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik 

Ibrahim Malang angkatan 2015 menggunakan teknik 

sampling yaitu random sampling yaitu mengambil 

minimum subjek 10% dari populasi yang lebih dari 

100 orang. Hasil penelitian menunjukkan adanya 

hubungan negatif yang signifikan antara self efficacy 

dengan quarter life crisis pada mahasiswa dengan 

nilai koefisien korelasi sebesar  -0,421 dengan nilai 

signifikan 0,001<0,01. 

3. Herawati dan Hidayat (2020) melakukan penelitian 

pada 236 subjek dewasa awal di Pekanbaru yang 

berusia 20-30 tahun tentang quarter life crisis yang 

dialami individu pada masa dewasa awal. Dengan 

menggunakan skala quarter life crisis kemudian 

didapatkan hasil bahwa ada 43,22% subjek mengalami 

quarter life crisis di tingkat sedang, dan ada 27,97% 

yang berada di tingkat tinggi. Hasil lain dari penelitian 

ini juga turut menunjukkan ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi quarter life crisis seperti jenis kelamin, 

status dan pekerjaan. Di mana dari hasil menunjukkan 

bahwa wanita mendominasi dalam mengalami quarter 

life crisis, berstatus belum menikah dan juga belum 

memiliki pekerjaan. 

4. Sujudi dan Ginting (2020) meneliti tentang quarter 

life crisis di masa pandemic covid-19 pada mahasiswa 

akhir dengan jumlah subjek 30 mahasiswa di 

Universitas Sumatera Utara yang berusia 20-25 tahun. 

Dengan hasil penelitian diperoleh dari 30 orang 

informan penelitian, sebanyak 26 orang informan 

merasakan fenomena quarter life crisis menengah. 

Ada 3 orang lagi diantaranya informan belum 

menjawab secara explicit. Hanya 1 orang yang secara 

jelas menyatakan tidak merasakan. Kesimpulan 

lainnya yaitu terkait fakta bahwa suatu masalah bisa 



12 
 

menyebabkan quarter life crisis dan quarter life crisis 

juga dapat mendatangkan masalah.  

5. Walshe (2018) meneliti tentang quarter life crisis 

investigasi kecerdasan emosional, harga diri dan 

maksimalisasi sebagai prediktor untuk mengatasi self-

efficacy.  Dengan subjek 155 orang terdiri dari 30 laki-

laki dan 125 perempuan. Pengumpulan dilakukan 

menggunakan kuesioner yang disebar secara online, 

kemudian dianalisis dengan IBM SPSS 24. Hasil dari 

penelitian menunjukkan adanya hubungan negatif 

yang signifikan antara coping self efficacy dan 

maksimalisasi dengan nilai koefisien korelesi 

(r(153)=-0,3 p< 0,001). 

 

Berdasarkan pada penelitian-penelitan terdahulu di 

atas, dapat disimpulkan bahwa kesamaan dengan penelitian 

yang penulis lakukan adalah sama-sama membahas topik QLC 

dan beberapa jurnal di atas sama-sama menggunakan subjek 

mahasiswa. Adapun perbedaan antara penelitian-penelitian di 

atas adalah terdapat pada variabel bebas yang mempengaruhi 

QLC. Untuk itu penulis tertarik mengangkat judul penelitian 

ini untuk diteliti, yaitu untuk mengetahui apakah ada 

hubungan antara harapan dengan quarter life crisis pada 

mahasiswa yang mengalami toxic relationship. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

A. Quarter Life Crisis 

1. Pengertian Quarter Life Crisis 

Istilah dari quarter life crisis (QLC) pertama kali 

dikenalkan oleh Alexandra Robbins dan Abby Wilner pada 

tahun 2001. Istilah ini didasarkan pada penelitian yang 

dilakukan pada kaum muda di Amerika yang memasuki usia 

20-an atas kebingungan yang dialami oleh Wilner terhadap 

masa depan yang akan dijalaninya setelah ia lulus dari 

perguruan tinggi. Robbins dan Wilner memberi sebutan para 

kaum muda tersebut dengan “twentysomethings”, yaitu di 

mana individu baru saja beralih dari kehidupan nyamannya 

dan mulai bersiap untuk memasuki real-life, yang mana 

tuntutan akan semakin banyak diembannya pada masa ini. 

Dilatarbelakangi dari teori tahap perkembangan kehidupan 

manusia Erik Erikson, masih jarang didapati penelitian yang 

fokus pada masa transisi yang dialami remaja menuju ke masa 

dewasa yang secara khusus membahas periode mahasiswa 

setelah kuliah (Robbins & Wilner, 2001). Walaupun 

sebenarnya pada masa transisi ini, individu mengalami 

berbagai macam perubahan seperti perubahan emosi serta 

tingkah laku yang sangat bervariasi. 

Masa peralihan dari remaja menuju dewasa awal atau 

yang disebut dengan masa emerging adulthood biasanya 

dialami oleh mereka yang berada di usia antara 18-29 tahun 

(Arnett, 2014). Namun pada masa ini tidak juga semua 

individu mengalami QLC. Sebagian individu dapat mengatasi 

masa ini dengan baik dan menganggap sebagai masa-masa 

yang menyenangkan karena banyak kesempatan untuk 

mencoba segala kemungkinan untuk mendapat makna hidup 

yang dalam. Dan beberapa lainnya yang mengalami QLC 

menjalani masa ini dengan perasaan panik, penuh tekanan, 
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insecure serta tidak bermakna (Nash & Murray, 2010). QLC 

kemudian didefinisikan sebagai suatu respon atas 

ketidakstabilan yang memuncak, perubahan yang konstan, 

terlalu banyaknya pilihan, merasa perasaam panik dan merasa 

tidak berdaya (self helplessness) yang biasanya muncul pada 

individu usia 18 sampai 29 tahun. Biasanya QLC dialami 

setelah lulus dari perguruan tinggi dengan ciri-ciri yang tidak 

terbatas hanya pada perasaan frustasi, panik, tidak percaya 

diri, khawatir, dan tidak tahu arah tujuan (Robbins & Wilner, 

2001). 

Definisi lain, Fischer (dalam Habibie dkk., 2019) 

menjelaskan QLC adalah suatu perasaan yang muncul saat 

individu memasuki usia 20-an. Perasaan itu meliputi perasaan 

takut terhadap kehidupannya di masa depan, seperti karir, 

relasi, serta kehidupan sosialnya. Olsen-Madden (dalam 

Murphy, 2011) menjelaskan bahwa dalam QLC, secara khusus 

orang-orang yang mengalami fase ini ingin mewujudkan 

keinginan, mimpi orangtua, membangun karir, membentuk 

identitas diri, menjadi bagian dari kelompok, memilih 

pasangan, penyesuaian diri dengan lingkungan sosial, serta 

mengembangkan kestabilan emosi. 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas terkait 

definisi QLC, maka dapat disimpulkan bahwa QLC 

merupakan suatu periode yang dialami oleh individu pada 

masa peralihan dari remaja akhir menuju dewasa awal atau 

beralihnya kehidupan kenyamanan menuju dunia nyata yang 

sesungguhnya, yang mana individu mengalami gejolak 

emosional dengan ditandai kecemasan, kekhawatiran akan 

kehidupan setelah kuliah, cemas dengan hubungan 

interpersonal, keputusasaan, kebingungan identitas, merasa 

tertekan, kebimbangan untuk menentukan pilihan, terjebak 

dalam situasi sulit, dan penilaian yang negatif akan diri 

sendiri. 
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2. Bentuk-Bentuk Quarter Life Crisis 

QLC dapat dibedakan dalam dua bentuk, yaitu locked 

in dan locked out. Kedua bentuk ini memiliki hubungan yang 

digambarkan sebagai rangkaian fase berurutan namun saling 

tumpang tindih. Dari yang dikemukakan Robinson (2015). 

 

 

a. Locked in 

Locked in adalah perasaan merasa terjebak 

dalam peran sebagai orang dewasa. Pada usia 21-25 

tahun krisis ini biasa dialami oleh individu yang 

dibarengi dengan kelulusannya dari perguruan tinggi. 

Keadaan ini melingkupi aspek-aspek dari pemicu stres 

pada periode emerging adulthood yang terjadi ketika 

individu mulai melangkah dalam peran orang dewasa 

yaitu dimulai dengan berani membuat komitmen dan 

mulai menetap dalam pola perkembangan orang 

dewasa yang stabil, dengan harapan dapat 

memberikan pengaruh positif jangka panjang dalam 

kehidupan, namun individu menyadari bahwasanya ia 

tidak menginginkannya. Hal ini kemudian yang 

menimbulkan perasaan frustasi dan semakin merasa 

terperangkap (Robinson, 2015). 

Penentuan satu komitmen besar dalam 

hidupnya merupakan tanda dimulainya bentuk locked 

in. Namun, komitmen ini tidak sesuai dengan apa 

yang diharapkannya, hingga kemudian membuatnya 

tidak puas dan menjadi kurang berantusias dalam 

berkomitmen. Kemudian pada fase pertama individu 

menutupi ketidakpuasannya. Fase kedua individu 

mulai meninggalkan komitmen dalam kehidupan yang 

telah dibuatnya dengan penuh emosi negatif, tetapi 

juga dibarengi dengan perasaan lega kerena merasa 

bebas dari komitmen yang mengikatnya. Fase ketiga 

adanya jeda waktu untuk individu bisa memahami dan 
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mencari pemahaman baru tentang kehidupan. Dan 

pada fase keempat adalah suatu bentuk resolusi, di 

mana individu mulai bergerak dan membuat 

komitmen baru yang menurutnya lebih otentik dan 

bermakna (Robinson, 2015). 

 

b. Locked Out 

Locked out terjadi saat individu merasa tidak 

memiliki peran yang diinginkan atau memiliki 

perasaan tidak mampu untuk berada pada peran orang 

dewasa. Individu merasa tidak memiliki pekerjaan, 

tidak memiliki finansial yang stabil. Individu memiliki 

keinginan untuk bisa berproses namun tidak 

mempertimbangkan solusi dari situasi yang sedang 

dihadapinya. Sehingga individu merasa memiliki 

hambatan yang tidak dapat diatasi oleh dirinya dengan 

kehidupan dewasa (Robinson, 2015). 

Fase pertama ditandai dari keterlibatan aktif 

dan optimis untuk memasuki peran sosial yang 

berharga, tetapi juga dapat menjadi awal dari perasaan 

frustasi dan kecewa. Fase kedua meliputi proses 

kegagalan yang berulang dalam mencapai suatu peran, 

tujuan dan hubungan yang memungkinkan dapat 

membawa kecemasan dan depresi karena perasaan 

kehilangan. Fase ketiga adalah jeda untuk individu 

mulai merefleksikan situasi, mencari solusi serta 

alternatif baru. Fase keempat mulai membuat strategi 

baru untuk dapat mencapai tujuan yang telah 

ditargetkan. Di fase ini kompromi mengenai 

pencapaian dan pengubahan tujuan dalam hidup akan 

sering dilibatkan. Kemudian episode ini diakhiri 

dengan adanya kemajuan dalam peran yang stabil dan 

mungkin tidak seperti yang dibayangkan pada fase 

awal (Robinson, 2015). 
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