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BAB 1 PENDAHULUAN 

 

1.1 Permasalahan 

Kehidupan modern di tengah masyarakat perkotaan pada era 

globalisasi saat ini menunjukan adanya persaingan yang cukup ketat 

diantara para pekerja professional. Menurut perhitungan dari BPS (Badan 

Pusat Statistik) para pekerja umumnya adalah mereka yang berada pada 

usia produktif, yaitu rentang usia 15 tahun hingga 64 tahun.  

Ketika golongan dewasa muda mulai memasuki tahapan kehidupan 

professional di dalam dunia lapangan pekerjaan, mereka menghadapi 

persaingan di dalam pekerjaan dan karir. Hal tersebut membuat kaum 

dewasa muda menjadi mudah mengalami stres. Dengan demikian, stress 

pada dunia pekerjaan akhirnya menjadi sebuah fenomena sosial di 

kehidupan modern perkotaan. Menurut salah satu badan penatu bernama 

Zipjet, yang berlokasi di Paris, Berlin dan London, hasil penelitian yang 

mereka lakukan mengenai tingkat stress di berbagai macam negara, 

menunjukan bahwa, Jakarta menempati posisi dengan tingkat stress di 

urutan ke 18.   

Bedasarkan hasil laporan National Institute for Occupational Safety 

and Health atau NIOSH (2017), stres yang disebabkan oleh faktor kerja, 

merupakan permasalahan umum yang sedang terjadi di tempat-tempat 
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kerja wilayah Amerika. Hal ini semakin mempertajam besarnya faktor 

pekerjaan sebagai penyebab utama seorang dewasa muda mengalami 

stress. Sebuah perusahaan asuransi bernama Northwestern National Life 

juga melakukan sebuah survei, di mana survei itu menunjukan bahwa 1 

dari 4 orang mengatakan bahwa, pekerjaan adalah sumber stress nomor 

satu di dalam hidupnya (National Institute For Occupational Safety and 

Health, 2017). Mendapati hal yang sama, Princeton Survey Research 

Associates (2018) melakukan survei yang menunjukan bahwa 3 dari 4 

orang mengatakan bahwa tingkat stres pada pekerja saat ini jauh lebih 

tinggi bila dibandingkan dengan generasi sebelumnya.   

Keadaan perusahaan yang terlalu menuntut tentu membuat tingkat 

stress para pekerja menjadi lebih tinggi. Ekspektasi atasan yang tinggi pun 

menjadi faktor penyebab stress pada pekerja. Tak terkecuali, apabila 

atasan melakukan tindak diskriminasi kepada pekerjanya, terutama kepada 

pekerja perempuan, hal ini dapat menimbulkan hilangnya kepercayaan diri 

pada pekerja wanita, kehilangan motivasi bekerja bahkan kehilangan 

ambisinya (Frank, Brogan, & Schiffman, 1998).  

Selain faktor pekerjaan, stress atau depresi dapat disebabkan oleh 

faktor lainnya, seperti yang dikemukakan oleh Robinss (2018) dalam 

artikel Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementrian Keuangan. 

Artikel tersebut menyebutkan bahwa ada tiga kategori penyebab 
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munculnya stressor, antara lain faktor lingkungan, organisasi dan faktor 

individu. 

Faktor lingkungan penyebab munculnya stressor dijabarkan lagi 

menjadi tiga faktor yaitu, ekonomi, politik dan teknologi. Faktor lingkungan 

tersebut membuat seseorang individu merasa tidak nyaman akan keadaan 

setempat, yang disebabkan oleh factor lingkungan ; politik, kemudian adanya 

perubahan ekonomi, tentu membuat inidividu menjadi merasa tidak pasti, bias 

karena kemampuannya dalam menghasilkan uang atau penghasilannya dalam 

berjualan, apabila ia hidup dari berdagang, karena perubahan ekonomi tentu akan 

mempengaruhi keadaan di kantor, keadaan pasar , keadaan impor dan ekspor. 

Faktor stressor kedua menurut Robinss adalah organisasi. Faktor organisasi 

meliputi beban kerja, variasi kerja, hak otonomi, jumlah shift dalam bekerja, 

lingkungan kerja yang banyak noise hal yang asing dalam dunia kerja, adanya 

konflik peran dalam tuntutan pekerjaan, peran atau jobdesk yang tidak jelas di 

kantor, hubungan dengan orang-orang di kantor, pola komunikasi, gaya 

kepemimpinan itu semua dapat menjadi sumber terjadinya stress pada diri 

seseorang dewasa muda pada saat ini. Komunikasi yang tidak baik tentu menjadi 

salah satu factor yang perlu diperhatikan, karena tidak menutup kemungkinan 

seorang individu menyampaikan suatu maksud, namun inidividu lainnya salah 

kaprah dalam mengartikan ucapan individu tersebut. Kesalahpahaman yang terjadi 

tentu dapat berdampak pada diri seorang perkeja di dalam sebuah perusahaan. 

Faktor utama penyebab stressor ketiga yang terakhir adalah factor pribadi, seperti 
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contohnya hubungan pernikahan yang tidak harmonis, atau keadaan rumah tangga 

yang tidak berjalan dengan baik, adanya perpecahan dalam rumah tangga atau 

bercerai, sulitnya mendisiplinkan anak, kondisi keuangan yang tidak cukup untuk 

memenuhi kebutuhan keluarga, lebih besar pasak dari pada tiang, pengeluaran 

lebih besar dari pada pemasukan, dan juga tipe kepribadian satu sama lain dengan 

pasangan yang terasa kurang cocok. Merupakan factor yang menjadi bibit 

tumbuhnya stress pada diri seorang individu (Lumbantobing, 2014). 

Faktor penyebab stress tersebut juga banyak terjadi pada individu 

usia 25 tahun, dimana usia tersebut adalah usia yang dapat dianggap sebagai umur 

yang sakral bagi banyak orang Indonesia. Karena usia 25 biasanya menjadi masa 

peralihan dari remaja menuju dewasa. Di usia 25 tahun pun, seseorang telah 

dianggap dewasa sebagai seorang manusia. Maka tak heran juga, apabila di usia 

yang sudah memasuki seperempat abad, akan banyak sekali perubahan dan juga 

mengambil keputusan-keputusan yang tidaklah sepele atau kecil (Rengganis, 

2015).  

  Pada usia yang mulai memasuki usia dewasa tentu akan banyak 

keadaan yang berubah, tuntutan untuk mengambil keputusan akan lebih banyak 

dihadapi, menentukan banyaknya pilihan di dalam hidup, ternyata mampu 

menciptakan kegalauan pada diri seseorang di usia sakralnya, yaitu usia 25 tahun. 

Kegalauan hidup yang dialami oleh orang yang tengah memasuki atau berusia 

25tahun ini dikenal dengan sebutan “Quarter Life Crisis” (krisis seperempat hidup 

atau yang biasa disingkat QLC. Mengutip pendapat Dokter Oliver Robinson dari 
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University of Greenwich London, yang dijelaskan oleh urbanhire.com ternyata 

usia seseorang tidak selalu terjadi ketika individu menginjak usia 25 tahun. 

“Quarter life crisis don’t happen literally a quarter of the way through your life. 

They occur a quarter of your way through adulthood, in the period between 25 and 

35, although they cluster around 30. Menurut artikel yang diterbitkan oleh Urban 

Hire, ternyata wanita jauh lebih rentan mengalami QLC dibaningkan pria. Hal ini 

dikarenakan, secara umum wanita lebih banyak mengandalkan perasaan 

dibandingkan logika. Namun tidak menutup kemungkinan juga, bahwa pria dapat 

mengalami keadaan quarter life crisis.  Urban Hire juga memaparkan sebuah studi 

tentang keadaan pria ketika mengalami QLC. Memang pria tidak mudah terserang 

QLC, namun ketika ia mengalami QLC, justru kaum pria lah yang akan jauh lebih 

susah untuk keluar dari zona tersebut. Para pria ini membutuhkan jauh lebih 

banyak dukungan agar bisa terselamatkan dari keadaan quarter life crisis yang 

mereka alami (Career Advice - UrbanHire.com, 2018)  

  Krisis hidup seperempat abad ini pun tidak jarang membuat 

seseorang yang mengalaminya menjadi manusia yang penuh pertanyaan tentang 

dirinya sendiri. Tujuan hidupnya, motivasinya bahkan, kemana arah hidup dia 

sebenarnya. Bedasarkan survei yang dilakukan oleh LinkedIn di tahun 2017 

mengenai QL mennjukan hasil penelitian 75% individu dengan rentang usia 25 

hingga 33 tahun pernah atau telah mengalami krisis seperempat kehidupan, dan 

hal itu terjadi pada rata-rata usia 27 (LinkedIn Corporate Communications Team, 

2017) . Menurut penelitian yang dilakukan oleh LinkedIn, 61% peserta merasakan 
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bahwa menemukan suatu pekerjaan atau karir yang mereka senangi adalah 

penyebab utama terjadinya quarter life crisis. Dan hampir 48% mengungkapkan, 

kebiasaan membandingkan dirinya sendiri dengan teman-temannya yang lebih 

sukses, berhasil membuat diri mereka sendiri merasa cemas.  

Hasil penelitian yang LinkedIn lakukan juga memperlihatkan, adanya 

kecenderungan orang yang mengalami QLC akan mencari atau meminta nasihat 

dari orang lainnya, yang dirasa pernah mengalami atau melewati krisis yang sama. 

Namun keadaan yang tanpa arah tetap ada pada diri seseorang yang mengalami 

QLC. Mereka tidak tahu, kemana tujuan hidupnya dan apa yang mereka cari di 

dalam hidupnya (LinkedIn Corporate Communications Team, 2017).  

Selain Linked In professor  Robinson pun sebelumnya pernah melakukan 

riset terkait dengan quarter life crisis melalui Gumtree. Penelitian yang Robinson 

lakukan mengungkapkan bahwa ada 86% anak muda dari 1.100 anak muda 

mengaku merasa tertekan denga adanya tuntutan untuk sukses dalam hubungan 

percintaan mereka, kondisi keuangan dan juga mengenai pekerjaan mereka yang 

harus didapat sebelum usia 30 tahun. Dua dari lima orang responden merasa 

khawatir tentang uang yang mereka dapat tidak akan cukup untuk memenuhi 

kebutuhan, sebanyak 32% responden lainnya merasa tertekan dengan tuntutan 

harus menikah dan memiliki anak di usia 30, 6% responden berpikir untuk 

melakukan imigrasi atau berpindah kesuatu tempat lainnya dan memulai hidup 

baru, dan 21% lainnya meginginkan adanya perubahan sepenuhnya di dalam 

karirnya (Hill, 2011) 
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 Adanya beban seperti keinginan berkarir yang lebih baik, kondisi 

uang yang tidak benar-benar cukup,hubungan relasi yang kurang baik atau 

hubungan dengan pasangan lerap kali menjadi  sebuah dorongan bagi seseorang 

yang mengalami depresi menjadi lebih nekat untuk melakukan aksi bunuh diri, 

karena merasa sudah putus asa. Bahkan tak jarang juga yang merasa hilang 

motivasi dalam bekerja dan menjalani hidup. Menurut seorang dokter dari Aliansi 

Aksi Nasional untuk Pencegahan Bunuh Diri (National Action Alliance for 

Suicide Prevention) yaitu dokter Jerry Reed, ia mengatakan, bahwa seseorang 

yang melakukan bunuh diri, rata-rata justru tidak memiliki riwayat penyakit 

mental, justru orang yang sakit mental tidak pernah bunuh diri. Hanya orang yang 

putus asa dan depresi yang melakukannya (BBC News, 2018) Quarter life crisis 

menjadi sebuah fenomena yang tidak bisa dihindari saat ini, namun seseorang 

tentunya bisa dan pasti akan melewati fase demi fase di dalam quarter life crisis. 

Robinsson mengemukakan bahwa, sebenarnya QLC yang dialami oleh seseorang 

individu selama kurang lebih dua tahun bisa menjadi sebuah pengalaman yang 

positif. Pasalnya, krisis seperempat kehidupan memiliki beberapa fase yang akan 

membentuk pribadi seseorang. Pada awal masanya seorang individu akan merasa 

terperangkap dalam sebuah masalah besar, dimana ia tidak mengetahui apa yang 

terjadi, fase kedua, ia mengetahui keadaan tersebut dan berusaha untuk keluar dari 

perangkap keadaan, fase ketiga, orang tersebut akan memulai dan membangun 

kembali kehidupannya dengan cara yang lebih baik, bedasarkan pengalaman dan 

pelajaran yang didapat saat ia memasuki tahapan awal, terakhir adalah fase ke 
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empat, dimana orang yang mengalami quarter life crisis memperkuat 

kehidupannya  (Hill, 2011).  

 Setelah dewasa muda yang mengalami QLC ini terbebas dari 

perangkapnya, maka ia akan menyadari bahwa apa yang terjadi ternyata lazim 

terjadi pada diri seseorang yang akan menghadapi usia transisi dari remaja ke 

dewasa, sehingga mereka tidak akan goyah ketika bertemu sebuah masalah, 

karena di dalam artikel yang dimuat oleh IDN Times, apabila kita dapat melewati 

fase QLC, maka salah satu perubahan yang dapat terlihat atau paling dapat dirasa 

adalah ketika menemuka suatu masalah, kita tidak akan lagi menjadi panik tak 

karuan, melainkan, jauh lebih tenang dan dapat berpikir jernih. Tak hanya sekedar 

dalam memecahkan sebuah masalah, namun dalam pertemanan pun akan jauh 

lebih berkualitas. Karena berteman tidak lagi hanya sekedar bersenang-senang 

semata, melainkan mulai saling membangun satu sama lain, pertemanan akan jauh 

lebih positif. Seseorang yang telah melewati fase QLC pun akan mulai sadar akan 

butuhnya perubahan dalam sebuah jalan mencapai tujuan, ketika menginginkan 

suatu goal dapat tercapai, kita tidak hanya sekedar berusaha mencapai tapi perlu 

evaluasi, apakah cara kita ada yang perlu dirubah. Fase QLC tidak akan 

selamanya ada pada diri seorang dewasa muda, namun pada fase tersebutlah, 

sebuah realitas tentang kehidupan yang sesungguhnya mulai terlihat dan dirasakan  

(Kartika Dewi - IDN Times Community Writers, 2019). 
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1.2 Identifikasi Masalah  

 Dalam lingkungan pekerjaan dewasa muda saat ini, tentu banyak sekali 

pencapaian atau target yang ingin dicapai oleh mereka, sebagai seorang pekerja 

profesional. Seorang dewasa muda yang berprofesi sebagai marketing, tentu akan 

memiliki sales target di dalam SOP pekerjaan kantornya, berbeda dengan dewasa 

muda yang memilih berkarir sebagai seorang analis di suatu perusahaan, bisa 

perusahaan perbankan atau keuangan. Sebagai seorang analis tentu para dewasa 

muda ini akan dituntut untuk menganalisa banyak data keuangan client 

perusahaannya dengan akurat, sehingga mau tidak mau, jam kerja menjadi 

berlebih dan dewasa muda akan lembur. Hal-hal seperti ini tentu membuat mereka 

menjadi stres, yang diakibatkan oleh pekerjaan mereka. Jam istirahat yang kurang, 

namun tekanan dari pekerjaan yang cukup berat.  

 Dan bukan hanya sekedar tuntutan pekerjaan saja yang menekan, namun 

terkadang keadaan sosial dewasa muda juga ikut menjadi alasan atau salah satu 

faktor stres yang dialami oleh dewasa muda. Seperti contohnya adalah melihat 

temannya yang bisa pergi berlibur keluar negeri atau sekedar membeli barang 

yang mewah. Tak jarang, dewasa muda akan muncul rasa ingin ketika melihat hal 

tersebut dan mulai berpikir apakah mereka bisa juga mendapatkannya, apakah 

uang yang mereka miliki cukup untuk hal itu.  

 Perasaan ingin memiliki yang datang ke dalam diri dewasa muda tentu 

membuat mereka secara tidak sengaja juga membandingkan diri mereka dengan 
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orang lain. Menganggap diri sendiri belum sukses, masih kurang giat kerja, belum 

bisa membahagiakan orang tuanya. Kecemasan-kecemasan seperti itu tentu akan 

mengganggu pribadi dewasa muda, yang akhirnya mendorong mereka hingga ke 

fase yang disebut quarter life crisis.  

 Fase quarter life crisis yang dialami oleh dewasa muda ini tak jarang 

membuat mereka kehilangan kepercayaan diri, merasa cemas akan masa depan, 

dan merasa depresi, karena pencapaian yang tidak jelas arahnya. Bahkan ada juga 

yang kehilangan konsep akan dirinya sendiri, karena mereka merasa bahwa diri 

mereka yang sebelumnya tidak cukup untuk mencapai goal yang telah mereka 

tetapkan.  

 Namun untuk menyelesaikan fase quarter life crisis yang dialami oleh para 

dewasa muda Bandura memiliki metode yang disebut self efficacy. Self efficacy 

merupakan keyakinan  atau kepercayaan pada diri sendiri, atas kemampuan yang 

dimiliki dalam menghadapi tantangan (Bandura, 1994).  

 Dalam penggunaan metode self efficacy, tentu dibutuhkan motivasi dari 

orang sekitar. Dewasa muda butuh diberikan stimulus atau dorongan untuk 

mendorong rasa percaya diri mereka dan keyakinan pada diri mereka sendiri. 

Motivasi dari orang-orang sekitar akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan 

metode self efficacy (Bong & Skaalvik, 2004). Pembiacaraan berupa dukungan 

dari relasi, teman, orangtua akan berguna bagi orang-orang yang mengalami 

quarter life crisis. 
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1.3 Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini batasan masalah ada pada ruang wilayah Jakarta. 

Dengan responden rentang usia27-37 tahun. Status pekerjaan yang. Penelitian 

akan berlangsung dari pertengahan bulan Juli hingga November 2019. Yang 

menjadi pokok perhatian dalam penelitian ini adalah, bagaimana proses 

penyelesaian periode quarter life crisis yang disebabkan oleh goal masing-masing 

orang, dengan menggunakan metode self efficacy,? 

1.4 Rumusan Masalah  

Bedasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka dapat di temukan 

rumusan masalah yang akan diteliti pada penelitian ini, yaitu:  

• Bagaimana proses belajar sosial dalam meningkatkan self efficacy pada 

tenaga kerja ketika melewati fase krisis seperempat abad ? 

 

1.5 Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana proses belajar sosial 

dalam meningkatkan self efficacy pada tenaga kerja ketika menghadapi fase krisis 

seperempat abad sebuah keadaan krisis dapat menyebabkan communication 

apprehension pada seseorang, dan penelitian ini juga bertujuan untuk melihat self 

efficacy yang dimiliki oleh seorang individu untuk melewati fase krisis 

seperempat abad dalam menggapai goal mereka.  
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1.6 Manfaat Penelitian  

• Manfaat Teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah temuan baru dalam dunia 

ilmu komunikasi, yang dipadukan dengan ilmu psikologi, terkait fenomena 

quarter life crisis. Sehingga peneliti-peneliti berikutnya yang ingin kembali 

menguji self efficacy dengan sudut pandang komunikasi, dapat 

menggunakan penelitian ini, sebagai salah satu acuan. Karena peneliti 

berharap dengan adanya penelitian mengenai quarter life crisis ini, tentunya 

akan menjadi sebuah motivasi bagi peneliti lainnya, untuk meneliti lagi 

lebih dalam terkait penelitian tentang fenomena quarter life crisis. 

• Manfaat Praktis 

Dengan adanya penelitian ini, peneliti juga berharap penelitian terkait 

quarter life crisis dapat menjadi pembanding untuk penelitian selanjutnya 

terkait fenomena quarter life crisis. Sehingga peneliti berikutnya memiliki 

acuan tambahan untuk meneliti. Penelitijugan berharap agar semakin 

banyak orang yang menyadari bahwa komunikasi sangat diperlukan dalam 

proses melewati fase quarter life crisis. Karena pada penelitian ini, peneliti 

akan banyak memperlihatkan bagaimana perpaduan ilmu komunikasi 

dengan teknik self efficacy dalam proses melewati quarter life crisis. 


