
BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Emerging Adulthood 

1.1.1 Pengertian Emerging Adulthood 

Emerging Adulthood adalah teori yang dikembangkan oleh Jeffrey 

Jensen Arneet untuk menunjukan adanya suatu masa dimana ketika 

individu melepasakan ketergantungan (selama masa kanak-kanak dan 

remaja), dan belum memasuki masa yang penuh akan tanggung jawab 

yang bersifat masif (masa dewasa) (Arneet 2000; 469).  

2.1.2 Ciri –Ciri Masa Emerging Adulthood 

Arneet (2007; 6) menyebutkan, setidaknya ada 5 (lima) ciri yang 

dapat ditemukan pada masa emerging adulthood, yaitu: 

a. Identity eksploration 

Identity eksploration adalah keadaan yang dimana individu 

mencoba untuk melakukan berbagaikemungkinan untuk menjadi 

“apa” dan kehidupan “yang bagaimana” yang harus dijalani, 

khususnya dalam hubungan cinta, pekerjaan dan ideologi (Arneet 

2000; 473). Situasi ini akan menjadi hal yang membingungkan bagi 

banyak individu, terutama bagi yang merasa dirinya tidak mampu 

membuat keputusan tentang jalan mana yang harus dipilih, atau 

siapa saja yang akan terkena dampaknya dari keputusan yang dibuat 

( Aneett, Zakauskiene, dan Suqimura 2014; 570). 

b. Instability 

Individu pada masa ini akan mengalami ketidakstabilan dalam 

hidup. Dalam hubungan percintaan, individu pada masa ini 



menemukan kesimpulan bahwa adanya ketidakcocokan dengan 

pasangan. Dalam hal pekerjaan, individu juga akan mengalami krisis 

identitas. Misalnya individu akan mempertanyakan prihal pekerjaan 

apa yang dikuasai, pekerjaan apa yang penghasilannya dapat 

memenuhi segala kebutuhan hidup, dan seberapa besar peluang 

untuk memndapatkan pekerjaan yang diigninkan. Demikian juga 

dalam hal pendidikan, individu menyadari bahwa telah menekuni 

bidang yang tidak sesuai dengan yang diingkan sebagai persiapan 

untuk mendapatkan pekerjaan yang dinginkan nantinya.(Arneet 

2000; 474) 

c. Self-focus. 

Individu akan mencoba untuk fokus terhadap diri sendiri, 

menjalani hidup dengan caranya sendiri, sebagai persiapan untuk 

menuju masa dewasa, dimana pada masa itu adanya kebebasan 

untuk menetapkan keputusan dan bertanggung jawab atasnya. 

(Arneet, Dkk 2014; 571).  

d. Feeling in-between 

Individu cenderung memandang diri mereka sendiri bukan 

sebagai remaja ataupun sebagai orang dewasa, tapi berada diantara 

keduannya. Masa diantara keduanya dapat menimbulkan perasaan 

depresi dan kecemasan, terutama bagi individu yang merasa dirinya 

telah dewasa karena mengingat usianya saat ini.(Arneet, Dkk 2014; 

572). 

  



e. The age of posibilities 

Meskipun pada masa ini diidentikkan sebagai masa perjuangan 

yang penuh dengan emosi, namun individu pada akhirnya akan 

merasa yakin akan mendapatkan apa yang mereka iniginkan dalam 

hidup. The age of posibilites cenderung menjadi waktu yang 

“optimis” bagi individu. Karena pada masa ini, peluang kerja, tujuan 

hidup, calon pasangan, dan komitmen lain dianggap “tersedia”. 

(Arneet, 2007;72). 

2.2 Quarter Life-Crisis 

2.2.1Pengertian Quarter-Life Crisis 

Menurut Robinson, dalam Walshe (2018; 5), Quarter Life-Crisis 

adalah : 
 
“A crisis episode is a period in adult life that is noticeably more 

difficult, stressful and unstable than normal, and is an important 
turning point in your life due to changesthat occur during it. Crisis 

episodes typically last for a year or more, but may be shorter or 
longer."  

 
Quarter Life-Crisis(QLC) adalah perasaan yang muncul saat 

individu mencapai usia 20an tahun,yang dimana pada usia ini individu akan 

merasa takut terhadap masa depan termasuk didalamnya urusan karir dan 

lingkungannya, (Afnan, Fauzia dan Tanau. 2020; 24). Oleh karenanya 

dalam menghadapi situasi ini ada yang merasa senang bahkan antusias 

dalam menghadapi tantangan, karena apa yang akan dialami dan menjadi 

pengalaman baru untuk dilalui bagi individu, namun ada juga yang 

merasakan kecemasan, yang kemudian individu akan merasa kesepian dan 

menghukumi diri sendiri dengan memilih mengisolasi diri karena merasa 



tidak mampu untuk bersaing, dan dihantui ketakutan ketika mengalami 

kegagalan dimasa depan, (Atwood, dan Scholtz 2008; 241). 

Robins dan Wilner menjelaskan, periode kehidupan ini berlangsung 

dari usia 20 sampai 35 tahun, dengan perkembangan yang begitu signifikan 

untuk remaja akhir dan pra-midliefers (Nash dan Murray 2010; 4).Dan 

situasi ini dialami oleh sebagian besar lulusan sarjana, dimana tekanan 

untuk sukses dan mendapatkan pekerjaan setelah lulus sangat besar. Hal ini 

didasarkan, adanya indikasi bahwa prestasi individu mempengaruhi harga 

diri orang tua. (Adams 2004, dalam Atwood dan Scholtz 2008; 239). 

Adapun bentuk-bentuk tantangan menurut Robins dan Wilner dalam Nash 

dan Murray (2010; 4-5) yang akan dialami indvidu pada masa ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Sebagai ancaman bagi para individu, sebab mengahadapi dunia 

secara mandiri (dunia pekerjaan, pernikahan dan lingkungan). 

b. Persaingan yang belum pernah terjadi sebelumnya, khususnya 

dalam dunia pekerjaan dan tekanan emosional yang disebabkan 

dapat menghancurkan individu itu sendiri. 

c. Tekanan untuk memilih perguruan tingggi/ pasca sarjana, 

profesi, dan pekerjaan yang tepat, dengan harapan kelak sukses 

di dunia kerja 

d. Persahabatan yang berakhir karena individu yang sedang 

mengejar cita-cita. 

Menurut Robinson (2018; 2), terdapat 4 (empat ) fase yang dilalui 

oleh individu dalam masa Quarter-Life Crisis, fase tersebut antara lain: 



a. Fase pertama, fase ini melibatkan masa keterlibatan aktif yang 

optimis dengan tujuan untuk memasuki peran sosial yang 

berharga seperti pekerjaan dan berkomitmen dalam suatu 

hubungan tertentu. Namun individu menyadari bahwa komitmen 

terhadap sesuatu yang dimilikinya saat ini bukanlah yang 

mereka inginkan dalam jangka panjang. Mereka telah 

mengambil langkah besar menuju “kehidupan” orang dewasa 

tetapi mereka semakin yakin bahwa itu salah. Pada situasi ini 

terjadilah yang namanya konflik batin bagi individu. Ada 

keinginan untuk keluar dari situasi yang dialami, akan tetapi 

disaat yang bersamaan ada perasaan bahwa perubahan seperti itu 

mungkin akan menyakiti orang lain. Konflik batin inilah yang 

kemudian menyebabkan perasaan perpecahan antara diri pribadi 

dan publik. (Robinson 2015; 9) 

b. Fase kedua, adanya dorongan untuk merubah situasi. Selama 

fase ini seseorang mengambil langkah aktif untuk keluar dari 

komitmen yang dimiliki. Pada fase ini, individu mungkin merasa 

telah kehilangan identitasnya, mempertanyakan nilai-nilai dan 

keyakinan mereka tentang kehidupan dan masyarakat yang 

kemudian hal inilah yang menyerang emosi mereka. 

c. Fase ketiga adalah jeda dalam aktifitas dimana seseorang sedang 

merefleksikan situasi mereka dan mencari solusi dan alterenatif 

baru. Individu mencoba hal-hal baru, pada fase ini individu tidak 

stabil secara emosional, sering membuat perubahan dan fokus 



pada diri mereka daripada orang lain ketika mereka mencoba 

untuk mendapatkan hidup mereka kembali sebagaimana yang 

mereka inginkan (Robinson dan Smith 2010 dalam Robinson 

2015; 9). 

d. Fase keempat, adanya strategi baru yang diberlakukan untuk 

mencapai tujuan. Pada fase ini diakhiri dengan aktivitas atau 

peran yang stabil. Mereka berkomimen dengan peran yang baru 

dan lebih termotivasi dibandingkan sebelumnya.  

Keempat fase ini tidak harus terjadi secara berurutan. Sebagaimana 

yang ditemukan oleh Robinson, (2015 : 10), bahwa beberapa individu mulai 

berkomitmen pada peran baru (fase 4), tetapi kemudian menyadari bahwa 

mereka membuat kesalahan lain, kemudian kembali pada fase 1, atau 2.  

2.2.2  Area Permasalahan dalam Quarter-Life Crisis 

Penting untuk dicatat bahwa tidak semua individu mampu 

beradaptasi terhadap situasi yang baru mereka alami dengan cara yang 

sama. Pada awalnya setiap individu akan merasakan kebingungan, dan 

setelah itu ada yang mampu menyelesaikan kebingungannya, dan kemudian 

melanjutkan hidup mereka dengan keadaan baik-baik saja. Ada yang 

melewati masa ini dengan memerlukan bantuan terapi. Dan ada juga yang 

mulai menggunakan obat anticemas untuk menenangkan kekhawatiran 

mereka (Atwood dan Scholtz 2008; 241).Adapun bentuk-bentuk masalah 

yang dihadapai pada masa kebingungan ini menurut Nash dan Murray 

(2010; 5-7), sebagai berikut: 

a. Hopes and Dreams.  



Individu akan menanyakan tentang keinginannya di masa depan. 

Bagaimana membangkitkan gairah untuk memulai apa yang dicita-

citakan. Lalu muncul kehkawatiran apakah semua akan berjalan 

sesuai dengan target diiginkan ataukah justru sebaliknya. 

b. Educational Challenges.  

Individu akan menanyakan tentang aktivitas belajarnya. 

Timbulnya keraguan apakah kesibukkannya dalam berlajarakan 

membantunya sukses di masa depan. Terlebih lagi munculnya 

pertanyaan mengenai tujuan dari mempelajari bidang (ilmu) lain jika  

sebenarnya sudah ada disiplin ilmu yang membuat individu tersebut 

tertarik. Kemudian setelah lulus kuliah seberapa bebaskah individu 

dalam menjalani kehidupan untuk pertamakalinya. 

c. Religion and Spirituality.  

Individu mulai merasa bimbang terhadap apa yang diyakininya. 

Apakah agama yang saat ini dianutnya sudah tepat, kemudian 

apakah orang tua akan kecewa jika individu lalai dalam menjalankan 

perintah agama dan mencoba untuk meninggalkkan agama yang 

dianutnya saat ini karena merasabahwa Tuhan yang saat ini 

diyakininya kadang kadang meninggalkannya. Melangkah lebih 

jauh, ketika nanti individu ini memiliki anak, lantas agama apa yang 

bisa diajarkan ke mereka. 

  



d. Work Life 

Individu merasa bimbang apakah harus bekerja sesuai dengan 

apa yang menjadi keinginannya namun dengan penghasilan 

seadanya, atau justru melakukan pekerjaan lain secara terpaksa tapi 

dengan penghasilan yang lebih banyak. Selain itu individu juga 

merasa bahwa apa yang dilakukannya saat ini akan menghambatnya 

untuk menunjukkan potensi-potensi yang dimiliki. 

e. Home, Friends, Lovers, and Family. 

Pada masa ini individu menghukumi dirinya sendiri. Merasa 

bahwa ada yang kurang dari dirinya yang menyebabkan individu ini 

merasa seolah menjalani kehidupan sendirian. Tidak ada sahabat 

ataupun pasangan yang menemaninya. Disamping itu individu juga 

merasa bahwa kembali kepada orang tua ketika ada masalah 

bukanlah cara yang tepat, setelah sebelumnya memutuskan untuk 

menjalani hidup secara mendiri. 

f. Indentity. 

Individu akan mempertanyakan periode yang saat ini sedang 

dialaminya. Individu akan merasa antusias ketika memasuki masa 

ini, namun disisi lain juga memberikan perasaan terancam. Misalnya 

individu akan memberikan perhatian khusus pada penampilan, 

pembawaan diri (karakter), dengan tujuan diterima oleh suatu 

komunitas atau lingkungan. Namun hal ini justru membuat individu 

ini memuat identitas dirinya, misalnya merasa bersalah ketika ada 

kelebihan yang dimiliki sementara orang lain tidak memiliki itu. 



2.3 Religiusitas 

2.3.1Pengertian Religiusitas 

Kata religi (agama), berasal dari bahasa Latin (Religare), yang 

berarti mengikat. Agama didefinisikan sebagai sistem kepercayaan, 

keimanan, atau keyakinan atas suatu prinsip. (Leeming, Madden, dan 

Marlan 2014; 764). Lebih lanjut, Leming,Dkk., menyebutkan bahwa 

agama adalah doktrin (kepercayaan), mitos (narasi suci sejarah), etika 

(kode / simbolmoral), ritual (penggunaan benda-benda sakral / 

upacaratermasuk sejarah pengorbanan) pengamalan (kebaktian, mistik dan 

pengalaman) dan lembaga sosial (pendidikan, dan pertemuan sosial) 

semuanya saling terkait.Sudarsono dalam (Utami dan Surya 2019; 3146), 

pada dasarnya agama adalah peraturan-peraturan Tuhan Yang Maha Esa 

secara vertikal dan horizontal dengan menjadikannya pedoman dalam 

mencapai kebahagiaanya didunia dan diakhirat. 

Sedangkan religiusitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 

“kata benda” dari religius. Religiusitas diartikan sebagai pengabdian 

secara menyeluruh/total pada agama yang dianut (Leeming, Dkk 2014; 

768). Rokeach dan Bank, mendefinisikan religiusitas (keberagamaan) 

sebagai sikapyang muncul dengan didasari keyakian atau kepercayaan 

individu terhadap agama tertentu (Fauziah, Pengestuti, dan Bafadhal 2019; 

39). Manguwijaya dalam (Winurini, 2019; 144), menyebutkan bahwa 

religiusitas adalah wujuddari kebanggaan seseorang atau kualitas 

keberagamaan seseorang.  

Jadi dapat disimpulkan bahwa agama adalah suatu kelembagaan 

yang mengatur tata penyembahan manusia pada Tuhan. Sedangkan 



religiusitas adalah kualitas dari manusia yang beragama, yang 

mendorongnya bertingkahlaku sesuai dengan ajaran agama.  

2.3.2 Dimensi Religiusitas 

 Menurut Glock dan Stark, terdapat 5 macam dimensi keberagamaan 

( Fauzi,2018; 168-170) , yaitu; 

a. Dimensi keyakinan (Ideologis) 

Dimensi ini berbicara tentang pengharapan setiap orang yang 

berpegang teguh pada suatu ideologi tertentu dan mengakui 

kebenaran dari doktrin-doktrin tersebut 

b. Dimensi praktik agama (Ritualistik) 

Dimensi ini mencakup pemujaan, ketaatan dan hal-hal yang 

dilakukan orang-orang untuk menunjukan komitemen terhadap 

agama yang dianutnya.  

c. Dimensi penghayatan (ekperiensial) 

Dimensi ini memperhatikan fakta bahwa semua agama 

mengandung pengharapan-pengharapan tertentu, meski tidak tepat 

jika dikatakan bahwa seseorag yang beragama dengan baik pada 

suatu waktu akan mencapai pengetahuan subjek dan langsug 

mengenai kenyataan terakhir (kenyataan terakhir ia akan mencapai 

suatu kontak dengan kekuatan supranatural). 

  



d. Dimensi pengetahuan agama (intelektual) 

Dimensi ini mengacu kepada harapan bahwa orang-orang yang 

beragama, paling tidak memiliki sejumlah minimal pengetahuan 

mengenai dasar-dasar keyakinan, kitab suci, dan tradisi-tradisi 

e. Dimensi pengamalan dan konsekuesi. 

Dimensi ini mengacu pada identifikasi akibat-akibat keyakinan 

keagamaan, praktik, pengalaman, dan pengetahuan seseorang dari 

hari ke hari. 

2.3.3 Fungsi Agama Bagi Manusia 

Menurut Puspito dalam Fitriani (2016; 13), fungsi agama bagi 

manusia sebagai berikut: 

a. Fungsi edukatif. 

Manusia mempercayakan fungsi edukatif pada agama yang 

mencakup tugas mengajar dan membimbing. Keberhasilan 

pendidikan terletak pada pendayagunaan nilai-nilai rohani yang 

merupakan pokok–pokok kepercayaan agama. Nilai yang 

diresapkan antara lain: makna dan tujuan hidup, hati nurani, rasa 

tanggung jawab kepada Tuhan 

b. Fungsi penyelamatan 

Agama dengan segala ajarannya memberikan jaminan kepada 

manusia keselamatan di dunia dan di akhirat. 

c. Fungsi pengawasan sosial 

Agama turut terlibat dengan norma-norma sosial yang berlaku. 

Sehingga agama bersifat untuk menyeleksi kaidah-kaidah sosial 



yang ada, mengukuhkah yang baik, dan menolak yang buruk agar 

selanjutnya ditanggalkan dan dianggap sebagai larangan.  

d. Fungsi memupuk persaudaraan 

Persamaan keyakinan merupakan salah satu persamaan yang 

bisa memupuk rasa persaudaraan yang kuat. Manusia dalam 

persaudaraan bukan hanya melibatkan sebagian dari dirinya saja, 

melainkan seluruh pribadinya juga dilibatkan dalam suatu keintiman 

yang terdalam dengan sesuatu yang tertinggi dipercaya bersama. 

e. Fungsi transformatif. 

Agama mampu melakukan perubahan terhadap bentuk 

kehidupan masyarakat lama ke dalam bentuk kehidupan baru. 

Transformasi ini dilakukan untuk merubah nilai-nilai adat yang 

kurang manusiawi. 

2.4 KajianRelevan 

2.4.1 Muhammad Abdullah Sujudi 

Penelitian Muhammad Abdullah Sujudi (2020) mengangkat judul 

“Eksistensi Fenomena Quarter Life Crisis Pada Mahasiswa Semester 

Akhir Universitas Sumatra Utara”. Penelitian yang dilakukan Muhammad 

Abdullah Sujudi menemukan bahwa Quarter Life Crisis dialami oleh 

mahasiswa tingkat akhir di Universitas Sumatra Utara. Sebanyak 26 

informan mengatakan bahwa selama masa ini, mereka merasa khawatir, 

panik, bingung, pesimis. Namun tidak ada yang berbicara tentang niat 

untuk mengakhiri hidup. Fakta lainnya, setiap informan memiliki solusi 

masing-masing dalam menghadapi masa Quarter Life Crisis, seperti 

makan ice cream dan liburan. 



2.4.2 Alfiesyahrianta Habibie, Nandy Agustin Syakarofath, dan Zainul 

Anwar 2019.  

Penelitian yang dilakukan oleh Alfiesyahrianta Habibie, Dkk tahun 

2019, mengangkat judul ”Peran religiusitas terhadap Quarter Life Crisis 

(QLC) pada Mahasiswa”. Pada penelitian ini Alfiesyahrianta Habibie dkk 

menemukan bahwa, religiusitas berperan bagi individu dalam menghadapi 

masa Quarter Life Crisis. Pengaruh religiusitas terhadap QLC sebesar 

3,4%. 

2.4.3 Yeni Mutiara 2018 

Penelitian yang dilakukan oleh Yeni Mutiara 2018, mengangkat 

judul “Quarter Life Crisis Mahasiswa BKI Tingkat Akhir”. Pada 

penelitian ini Yeni Mutiara menemukan bahwa 82% mahasiswa 

disemester akhir mengalami Quarter Life Crisis. Upaya yang dilakukan 

setiap indidvidu dalam menghadapi krisis meliputi mendekatkan diri 

kepada sang pencipta, berbagi perasaan dengan orang lain, beraktivitas 

sebanyak-banyaknya, dan mengevaluasi diri sendiri. 

2.4.4 Icha Herawati dan Ahmad Hidayat 2020 

Penelitian yang dilakukan Icha Herawati dan Ahmad Hidayat 2020, 

mengangkat judul “Quarter Life Crisis Pada Masa Dewasa Awal di 

Pekanbaru”. Pada penelitian ini ditemukan bahwa banyak individu dimasa 

dewasa awal di Pekanbaru yang belum bekerja, dan inilah yang kemudian 

menjadi faktor peneyabab terjadinya Quarter Life Crisis. Disamping itu 

keinginan dari dewasa awal yang baru saja menyelesaikan sekolah atau 

perkuliahan memiliki keinginan untuk berkarir sebelum menikah, atau 



meluruskan pendidikan selanjutnya. Hal inilah yang menyejadi pemicu 

munculnya Quarter Life Crisis ketika rencana tersebut tidak terpenuhi. 

2.4.5 Oliver Robinson 2015 

Penelitian yang dilakukan oleh Oliver Robinson 2015,mengangkat 

judul “Emerging adulthood, early adulthood and Quarter Life 

Crisis:Updating Erikson for the 21stCentury. Pada penelitian ini, 

Robinson menemukan bahwa macam-macam krisis yang sering ditemui 

adalah : putusnya hubungan, kesulitan keuangan, perasaan terkunci dalam 

suatu hubungan, perasan terjebak dalam pekerjaan, kehilangan, 

tekanan/stres kerja. Sedangkan untuk kelompok usia 30-34 tahun, ciri-ciri 

yang paling umum adalah, putusnya hubungan, kemudian diikuti oleh 

tekanan kerja/stres, kesulitan keungan, perasaan terjebak dalam pekerjaan, 

perubahan karir, dan konflik keluarga.  

Berdasarkan pada beberapa penelitian relevan di atas, menunjukan 

penelitian tentang Quarter Life-Crisis telah banyak yang dilakukan, namun 

tidak banyak yang mengulas mengenai kontribusi religiusitas terhadap Quarter 

Life-Crisis terhadap mahasiswa, melainkan hanya kepada bentuk-bentuk 

kecemasan/ krisis yang dialami pada individu. 

Maka penelitian ini akan berfokus pada mahasiswa strata 1 (S-1) yang 

berada pada masa emerging adulthood atau masa dewasa awal yang dimana 

menurut beberapa penelitian terdahulu pada masa ini akan terjadi Quarter Life-

Cirisis. Adapun sebagai pembeda dari penelitian lain adalah penelitian ini akan 

mengkaji sejuah mana kontribusi religiusitas terhadap masalah-masalah yang 

dialami dalam Quarter Life-Crisis yang dimana pada penelitiaan terdahulu, 



belum ada yang mengkaji kontribusi religiusitas terhadap mahasiswa semester 

akhir secara khusus. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk melengkapi 

apa yang belum dilakukan oleh penelitian terdahulu agar dapat melihat  

gambaran Quarter Life-Crisis dan sejuah mana kontribusi religiusitas bagi 

mahasiswa disemester akhir menjelang kelulusan. 

2.5 KerangkaTeori 

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahwa agama memiliki fungsi bagi 

kehidupan manusia, yang berarti juga bahwa agama memiliki kontribusi bagi 

kehidupan manusia itu sendiri. Pada fungsi edukatif, kita menemukan bahwa 

dengan beragama, ada proses penginternalisasian nilai-nilai keluhuran. 

Kemudian pada fungsi penyelamatan, agama memberikan jaminan 

kebahagiaan dunia akhirat ketika nilai-nilai yang ada didalam agama itu 

diserap dan diamalkan. Demikian juga pada fungsi pengawasan sosial, fungsi 

memupuk persaudaran dan fungsi transformatif yang mengarahkan manusia 

untuk mencapai kesejahtraan jiwa dan juga sosial. Sehingga agama mampu 

menjadi solusi dalam mengatasi masalah-masalah dalam kehidupan termasuk 

masalah Quarter-Life Crisis yang dialami oleh manusia. 

Berdasarkan pemaparan di atas maka disusunlah kerangka teori sebagai 

pedoman dalam melakukan penelitian. Kerangka teori yang dimaksud adalah 

Religiusitas (X) sebagai variabel bebas yang mempunyai pengaruh terhadap 

variabel terikat Quarter Life-Crisis(Y) dengan menggunakan rumus berikut:  

 

X = F(Y) 

Keterangan : 

X = Religiusitas 



Y = Quarter Life-Crisis 

F = Kontribusi 

2.6 Kerangka Pikir 

Menurut Herawati dan Hidayat, Quarter Life-Crisis adalah istilah yang 

diberikan kepada individu yangakan menghadapi kehidupan baru seperti 

pekerjaan, status pernikahan, dan perubahan pola pikir yang lebih matang dari 

remaja ke dewasa (Herawati dan hidayat, 2020 : 146). Kemudian Slaikeu yang 

dikutip oleh Robinson, menyebutkan bahwa adanya perubahan besar dalam 

hidup individu seperti ketika masa transisi pasca universitas dimana hal ini 

dapat menyebabkan ketidakmampuan bagi individu menghadapi perubahan 

tersebut (Robinson, 2018 : 2).Burns mengatakan bahwa transisi pasca 

universitas lebih dari sekedar tantangan untuk mendapatkan pekerjaan, namun 

mencakup perubahan pada tempat tinggal (lingkungan), hubungan, identitas, 

gaya hidup, dan dukungan finansial. (Robinson, 2018 : 1). Ungkapan-ungkapan 

tersebut mengindikasikan bahwa, masa transisi yang dialami oleh mahasiswa 

bukan sekedar menambah gelar pendidikan, tapi menjadi masa yang krusial, 

atau masa yang akan menentukan menganai kehidupan individu yang tentunya 

akan berpengaruh kepada kondisi psikologisnya. 

Dalam penelitian ini Quarter Life-Crisis adalah segala bentuk kecemasan 

tentang kehidupan yang akan dialami setelah lulus dari dunia perkuliahan 

dalam hal ini mahasiswa dan mahasiswi dalam lingkup Fakultas Ushuluddin 

Adab dan Dakwah IAIN Kendari. Mahasiswa/i dalam menghadapi masa 

(QLC) ini tentu saja tidak semuanya akan merasa baik-baik saja. Dan apabila 

mengacu pada dimensi religiusitas Glock dan Stark yakni, agama mengajarkan 

kesabaran, kelembutan, ibadah/ meditasi, dan harapan yang semuanya itu 



berpengaruh terhadap kesehatan psikis individu. Maka seharusnya agama itu 

mampu memberikan pengaruh terhadap QLC yang dialami oleh mahasiswa/i. 

Sebagaimana penelitian yang dilakukan Habibie Dkk dengan hasil yang 

diperoleh dari penelitian tersebut adalah terdapat pengaruh religiusitas sebesar 

3,4%. Sehingga semakin tinggi tingkat religiusitas individu maka semakin 

rendah pula tingkat Quarter Life-Crisis-nya. 

 

 

 

2.7 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kerangka teori dan kerangka pikir yang telah disebutkan 

diatas maka peneliti mengajukan hipotesis ; “Adanya kontribusi religiusitas 

terhadap tingkat Quarter Life-Crisispada mahasiswa Fakultas Ushuluddin 

Adab dan Dakwah angkatan 2017 IAIN Kendari”. Hipotesis ini juga didukung 

oleh hasil peneltian yang dilakukan oleh Habibie dkk sehingga peneliti 

menduga adanya pengaruh yang positif religiusitas terhadap Qurter-Life 

Crisis.  

 

Religiusitas Quarter Life-Crisis 


