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Abstract. ______________________________________________________________________
The objective of this research is to identify whether there is any difference between employed 
and unemployed early-adulthoods. In this research, early adolescent refers to individuals aged 
20 to 40 years old. Working is defined as economical activities (usually takes at least one hour 
per week continuously) done by someone which intention is to gain income or to improve in-
dividuals income. Meanwhile, joblessness refers to a condition in which an individual seeks for 
job, feels uneasy because of not having any job, or being employed but have not worked yet. This 
research was done in Desa Gelang, Kecamatan Tulangan. The sample of this research consists of 
60 early adolescents (30 of them are working, and 30 are jobless) aged between 20-40 years old. 
The technique of data collection was using quality of life questionnaire based on WHO, namely 
WHOQOL-BREF which consists of 26 items and one additional question. The technique of data 
analysis is t-test by using statistical program SPSS version 17. The result of data homogeneity 
test shows that the data are homogeneous, marked by the value of p= 0.416 which is higher than 
0.05. Meanwhile, t-test result shows significance value t (58) = 2,021; p ≤ 0,05 which is lower 
than 0.05. It can be concluded that there is a significant difference between working and jobless 
individuals and null hypothesis (Ho) is rejected.         
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Abstrak.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan pada individu dewasa 
awal yang bekerja dan individu dewasa awal yang tidak bekerja. Dewasa awal adalah individu 
yang memiliki rentang usia 20 – 40 tahun. Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan 
seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keun-
tungan paling sedikit 1 (satu) jam secara tidak terputus selama seminggu. Tidak bekerja adalah 
keadaan dimana seseorang mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan 
pekerjaan atau sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja. Penelitian dilakukan pada 
penduduk Desa Gelang Kecamatan Tulangan yang berjumlah 60 orang, yang terdiri dari 30 
orang dengan status bekerja dan 30 orang dengan status tidak bekerja yang memiliki rentang 
usia 20 – 40 tahun. Alat pengumpul data berupa kuesioner kualitas hidup dari WHO yaitu 
WHOQOL-BREF yang terdiri dari 26 aitem dan satu pertanyaan tambahan. Analisis menggu-
nakan teknik statistik uji-t (t-test) dengan bantuan program statistik SPSS versi 17. Dari hasil 
analisis uji homogenitas diperoleh bahwa nilai p = 0,416 yang berarti sebaran data merupakan 
data homogen karena nilai p > 0,05. Sedangkan hasil dari uji-t diperoleh nilai t (58) = 2,021; p ≤ 
0,05. Jika nilai p ≤ 0,05 maka ada perbedaan yang signifikan antara individu yang bekerja dan 
individu yang tidak bekerja. Hal tersebut dapat diartikan bahwa Ho atau hipotesa nihil ditolak
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PENDAHULUAN

Saat ini, isu prioritas di banyak negara adalah 
tentang kualitas hidup (Molnar, 2008 dalam 
Nofitri, 2009) dan telah digunakan secara umum 
untuk menggambarkan kesejahteraan manusia 
dalam suatu lingkungannya (Liao, Fu, & Yi, 2005). 
Kualitas hidup menjadi variabel perkembangan 
masyarakat yang terpenting dan dianggap se-
bagai faktor yang dapat menstimulasi perkem-
bangan suatu masyarakat (Molnar, 2008 dalam 
Nofitri 2009). Secara awam, pencapaian kehidu-
pan manusia yang ideal atau sesuai dengan yang 
diinginkan berkaitan dengan kualitas hidupnya 
(Kahneman, Diener, dan Schwarz, 1999). Hal 
tersebut juga diperkuat oleh Molnar (2008, dalam 
Nofitri 2009), banyak di negara maju pada saat 
ini telah melihat hubungan antara kelompok ma-
syarakat dengan kondisi idealnya melalui kualitas 
hidup. 

Strategi pembangunan di Indonesia adalah 
peningkatan pemerataan pembangunan beserta 
hasil-hasilnya melalui arah kebijakan pembangu-
nan sektoral dan kinerja masyarakat terutama di 
pedesaan (Baharuddin, 2012). Pembangunan desa 
merupakan sebagai subjek pembangunan, dan 
sebagai gerakan masyarakat dalam melaksanaan 
pembangunan yang dilandasi oleh kesadaran un-
tuk meningkatkan kualitas hidup penduduknya 
menjadi lebih baik, karena diketahui bahwa 
hampir semua penduduk Indonesia bertempat 
tinggal di pedesaan. Dengan banyaknya jumlah 
penduduk dan sumber daya alam yang potensial 
maka melalui Program Nasional Pemberdayaan 
Masyarakat Mandiri diharapkan dapat memban-
tu memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia 
untuk dapat dimaksimalkan dalam upaya pening-
katan kualitas hidup dan kesejahteraan masyara-
kat desa (PNPM Mandiri, 2012). 

Keikutsertaan masyarakat desa dalam pem-
bangunan adalah suatu kesadaran yang tidak 
muncul dengan sendirinya. Kurangnya kesada-
ran tersebut harus dibimbing dan diarahkan 
sampai mereka bisa mencapai kemandiriannya 
sendiri untuk mengelola sumber daya alam yang 
ada. Dengan adanya keterlibatan secara mental 
dan emosional mulai dari perumusan kebijakan, 
pelakssanaan tanggung jawab sampai dengan 
pemanfaatan sumber-sumber alam, maka akan 
bisa dirasakan secara merata oleh masyarakatnya 
dalam upaya peningkatan kualitas hidup dan ke-

sejahteraan (Widjaja, 2002 dalam Baharuddin, 
2012). Sama halnya dengan program-program 
pemerintah untuk peningkatan kualitas hidup 
lainnya seperti  Program Keluarga Harapan (PKH) 
(PNPM Mandiri, 2012). Program-program terse-
but disusun berdasarkan kelompok-kelompok 
yang berada di pedesaan maupun perkotaan. 
Pendekatan-pendekatan secara kelompok me-
mang terbukti secara empiris dapat meningkat-
kan kualitas hidup (Simpson, Carlson, & Tew, 
2001 dalam Prawitasari, 2011). 

Dewasa awal merupakan salah satu fase yang 
krusial dalam tahapan perkembangan. Pada tahap 
ini, seseorang yang mampu hidup secara mandiri 
sudah dianggap melewati masa remaja (Duffy 
& Atwater, 2004). Masa ini merupakan titik to-
lak yang cukup signifikan bagi individu untuk 
memulai hidupnya sebagai individu yang mandiri 
dalam menentukan masa depan dan mengatur 
kehidupannya (Wardhani, 2006). Pemilihan kari-
er yang tepat merupakan salah satu usaha menuju 
kemandirian baik secara finansial maupun psikol-
ogis. Karier merupakan bentuk ekspresi diri, sta-
tus dan memberikan kepuasan serta harga diri 
(Turner & Helms, 1995). Perlmutter & Hall (dalam 
Hoffman, Paris & Hall, 1994) mengatakan bahwa 
bekerja menempatkan individu pada suatu po-
sisi dalam masyarakat, memberikan makna bagi 
individu yang bersangkutan dan menyediakan 
kegiatan yang memuaskan, juga sebagai stimu-
lasi sosial dan sarana untuk mengasah kreatifi-
tas. Pekerjaan memberikan banyak makna lain 
pada kehidupan manusia, antara lain memberi-
kan makna lebih mendalam bagi pengembangan 
individu. Hal ini sesuai dengan yang diungkap-
kan oleh Craig (1986, dalam Putri, 2009), bahwa 
bekerja merupakan kesempatan bagi individu un-
tuk mengembangkan kreatifitas dan produktifitas 
serta meningkatkan harga diri.

Di Indonesia sendiri, jumlah penduduk yang 
tidak bekerja semakin meningkat, khususnya se-
jak terjadinya krisis ekonomi global baru-baru ini. 
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat 
pengangguran di Indonesia pada Februari 2012 
mencapai 6,32 persen. Sementara jumlah pen-
gangguran dari kalangan perguruan tinggi juga 
relatif meningkat yakni dari 5,65 juta orang pada 
Agustus 2011, menjadi 7,25 juta orang di Februari 
2012 (Kompas, 2012). Sedangkan data di Dinas 
Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan 
(Disnakertransduk) Jatim menyebutkan, hingga 



Perbedaan Kualitas Hidup pada Dewasa Awal yang Bekerja dan yang Tidak Bekerja

Jurnal Psikologi Industri dan Organisasi
Vol. 3 No. 2, Agustus 2014

104

Agustus 2011 lalu, jumlah pengangguran sebanyak 
821.546 orang. Dari jumlah itu, pengangguran ak-
tif atau terdidiknya sebanyak 716.920 orang atau 
lebih dari 90 persen. Mereka yang menganggur 
ini adalah lulusan SMA dan perguruan tinggi. Ke-
pala Disnakertransduk Jatim Hary Soegiri men-
gatakan, data pengangguran tersebut merupakan 
data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) 
(Poskota, 2012).

Secara umum, dampak dari kondisi tidak 
bekerja terhadap kesejahteraan psikologis indi-
vidu dipengaruhi oleh persepsi individu tersebut 
terhadap alasan mereka tidak bekerja, penyebab 
utama dari kondisi tidak bekerja, dan persepsi 
mereka tentang kemungkinan untuk menemu-
kan pekerjaan di masa depan (Dockery, 2004). 

Dampak yang paling nyata adalah individu 
yang tidak bekerja kesulitan dalam memenuhi ke-
butuhan hidupnya. Namun demikian dampak ini 
masih dapat diatasi oleh sebagian orang yang me-
miliki dukungan materi dari orang-orang diseki-
tarnya, sehingga walaupun mereka tidak bekerja 
mereka  masih dapat melangsungkan hidupnya. 
Dampak yang lebih besar adalah pada kondisi 
psikologis dari individu yang tidak bekerja. Indi-
vidu yang tidak bekerja kehilangan kesempatan 
untuk mencapai prestasi, kemungkinan penge-
nalan diri, kemajuan, dan pengembangan pribadi 
(Herzberg, 1975 dalam Furnham, 1988).  

Kondisi tidak bekerja ternyata juga dapat 
memberikan dampak yang berbeda bagi kalangan 
tertentu. Menurut Totman (1990) pada beberapa 
kasus, individu yang tidak bekerja menyukai ke-
bebasan mereka dan mengambil keputusan untuk 
menikmati aktifitas dan memenuhi ambisi yang 
tidak dapat terpenuhi bila mereka bekerja. Hal 
ini kembali didukung oleh Glaptys (1989, dalam 
Dianasari, 1996) yang mengungkapkan adanya 
efek positif dari ketiadaan pekerjaan, yaitu adanya 
waktu luang untuk melakukan berbagai macam 
hal yang diinginkan, dan tidak adanya kewajiban 
dan keharusan melakukan kegiatan tertentu.

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, yaitu 
tidak dimilikinya pekerjaan pada usia dewasa awal 
akan mempengaruhi kualitas hidup seseorang. 
Maka kondisi tersebut juga akan mempengaruhi 
kondisi psikologis individu. Hal ini diperkuat 
oleh Izawa (2004) yang menyatakan pekerjaan 
sebagai salah satu faktor demografi yang penting 
dalam mempengaruhi kualitas hidup dibanding-
kan faktor demografi lain. Pekerjaan menjadi hal 

yang utama karena pekerjaan memberikan  aktifi-
tas yang menghabiskan sepertiga waktu individu 
(delapan jam perhari), dimana waktu ini setara 
dengan waktu yang dihabiskan individu untuk ti-
dur dan melakukan berbagai aktifitas lainnya.

Dari sebuah hasil penelitian yang dilakukan 
di Swedia dan hasilnya tidak jauh berbeda, dima-
na individu yang bekerja memiliki kualitas hidup 
yang lebih baik dibandingkan individu yang tidak 
bekerja (Hultman, Hemlin, dan  Hörnquist, 2006). 
Dalam penelitian tersebut perbedaan yang paling 
menonjol antara individu yang bekerja dan tidak 
bekerja terlihat pada aspek finansial dan pemak-
naan hidup secara keseluruhan, sedangkan aspek 
yang perbedaannya tidak cukup besar namun 
tetap signifikan adalah aspek keluarga, aktifitas, 
dan kemampuan kognitif. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa aspek finansial merupakan 
salah satu aspek yang berperan penting mempen-
garuhi kualitas hidup individu yang tidak bekerja. 
Individu yang bekerja memiliki kualitas hidup 
yang lebih baik dan menjadi lebih bahagia karena 
memperoleh berbagai manfaat dari pekerjaan, 
seperti keuangan, hubungan pertemanan, dan 
kepuasan pribadi (Smolak, 1993). 

Bagi individu yang tidak bekerja, berb-
agai  dampak  buruk  dari  hilangnya pekerjaan 
menurunkan kualitas hidup individu tersebut 
dan membuatnya  menjadi kurang  bahagia  bila  
dibandingkan  dengan  individu  yang  bekerja. Ti-
dak dimilikinya pekerjaan tidak hanya membuat 
seseorang tidak memiliki penghasilan dan tidak 
dapat memenuhi kebutuhan finansial, namun  
juga  memberikan dampak tambahan berupa 
psikologis dan  sosial, seperti kehilangan  harga  
diri  dan  status sosial yang diperoleh dari  peker-
jaan (Dowling,  2005).  Selain  itu,  dampak  dari 
pengangguran akan semakin besar ketika  indi-
vidu yang tidak bekerja berada dalam lingkungan 
masyarakat yang menganggap pekerjaan adalah 
hal yang penting sehingga tidak bekerja sering di-
anggap sebagai kegagalan personal (Kahneman, 
Diener, dan Schwarz, 1999). Lamanya masa tidak 
bekerja juga mempengaruhi kesejahteraan yang 
dirasakan individu. Semakin lama individu terse-
but tidak bekerja, semakin buruk pengaruhnya 
terhadap kesejahteraan dan kebahagiaan yang ia 
rasakan (Kahneman, Diener, dan Schwarz, 1999).

Berbeda dengan beberapa  hasil penelitian 
sebelumnya, oleh Starrin & Larsson (1998, dalam 
Hultman, Hemlin, dan Hörnquist, 2006) yang 
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melakukan penelitian di Amerika menemukan 
bahwa kondisi kesehatan dari beberapa indi-
vidu yang tidak bekerja justru meningkat karena 
mereka dapat terlepas dari pekerjaan yang tidak 
memuaskan. Selain itu, beberapa individu juga 
dapat memperoleh aspek positif dari kondisi ti-
dak bekerjanya, seperti kemandirian, perilaku pro 
aktif, dan semangat untuk mencapai tujuan yang 
sesuai dengan nilai yang dianutnya (Hultman, 
Hemlin, dan Hörnquist, 2006).

Berkaitan dengan juga salah satu budaya di 
Indonesia, yang dikemukakan oleh Nofitri (2009) 
dalam penelitiannya bahwa warga Jakarta yang ti-
dak bekerja dapat tetap memiliki kualitas hidup 
yang baik. Hal ini diakibatkan karena Indonesia 
merupakan negara berkembang dengan pendapa-
tan per kapita yang termasuk rendah bila diband-
ingakan negara-negara maju.

METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini dewasa awal yang 

bekerja dan yang tidak bekerja menggunakan 
definisi dari Dariyo (2003, dalam Nu�man & Ha-Dariyo (2003, dalam Nu�man & Ha-
nugreheni, 2008) dimana individu dewasa awal 
tidak lagi bergantung secara ekonomis, sosiologis 
maupun psikologis pada orangtuanya. Dewasa 
awal disini memiliki rentang usia 20 – 40 tahun 
sesuai dengan konsep dari Dariyo (2003, dalam 
Nu�man & Hanugreheni, 2008).

Bekerja menggunakan teori dari Interna-
tional Labor Organization (Badan Pusat Statistik, 
2012) bahwa bekerja adalah melakukan pekerjaan 
dengan maksud memperoleh atau membantu 
memperoleh pendapatan atau keuntungan dan 
lamanya bekerja paling sedikit 1 jam secara terus 
menerus dalam seminggu yang lalu (termasuk pe-
kerja keluarga tanpa upah yang membantu dalam 
suatu usaha/kegiatan ekonomi). Sedangkan pada 
individu yang tidak bekerja juga menggunakan 
teori dari International Labor Organization 
(Badan Pusat Statistik, 2012) yaitu orang yang ti-
dak bekerja sama sekali atau seseorang yang se-
dang aktif mencari pekerjaan. 

Dari penjelasan diatas kemudian status indi-
vidu dewasa awal bekerja dan tidak bekerja dibagi 
menjadi 2 kelompok subjek, yaitu:

1. Dewasa awal usia 20 – 40 tahun dengan 
status bekerja dan atau membantu mem-
peroleh pendapatan secara ekonomi.

2. Dewasa awal usia 20 – 40 tahun dengan sta-

tus tidak bekerja, sedang aktif mencari pe-
kerjaan, dan mempunyai keinginan bekerja 
namun belum ada pekerjaan.
 Penelitian ini dilaksanakan di Desa 

Gelang Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo 
dengan jumlah subjek sebanyak 60 orang yang 
terdiri dari 30 individu bekerja dan 30 individu 
yang tidak bekerja.

 Operasionalisasi variabel kualitas hidup 
dalam penelitian ini adalah skor yang diperoleh 
subjek dari kuesioner WHOQOL-BREF untuk ke-
mudian di analisisa menggunakan penghitungan 
statistik untuk mengetahui perbedaannya dengan 
menggunakan metode t-test atau uji-t. Seluruh 
perhitungan data atau proses analisis data secara 
statistik menggunakan bantuan program kom-
puter SPSS for Windows 17.

HASIL PENELITIAN
 Dari hasil perhitungan statistik diketa-

hui bahwa nilai t (58) = 2,021; p ≤ 0,05. Diketahui 
juga nilai p = 0,048 maka Ho ditolak yang artinya 
ada perbedaan pada individu dewasa awal yang 
bekerja dan individu yang tidak bekerja. Selain 
menggunakan data diatas, peneliti juga membagi 
skor masing-masing variabel dari aspek yang ada 
di kualitas hidup kedalam tiga standar penilaian. 
Pada aspek kesehatan fisik individu dewasa awal 
bekerja dikategorikan tinggi dengan nilai prosen-
tase sebesar 53,8% dan sedang sebesar 46,2%. Pada 
aspek psikologis individu dewasa awal bekerja di-
kategorikan sedang dengan nilai prosentase sebe-
sar 73,6% dan rendah sebesar 26,4%. Pada aspek 
sosial individu dewasa awal bekerja dikategorikan 
sedang dengan nilai prosentase sebesar 96,7% 
dan rendah sebesar 3,3%. Pada aspek lingkungan 
individu dewasa awal bekerja dikategorikan tinggi 
dengan nilai prosentase sebesar 50% dan sedang 
sebesar 50%.

 Sedangkan pada aspek kesehatan fisik in-
dividu dewasa awal yang tidak bekerja dikategori-
kan tinggi dengan nilai prosentase sebesar 33,4% 
dan sedang sebesar 66,6%. Pada aspek psikologis 
individu dewasa awal yang tidak bekerja dikat-
egorikan tinggi dengan nilai prosentase sebesar 
23,1% dan sedang sebesar 76,9%. Pada aspek sos-
ial individu dewasa awal yang tidak bekerja dikat-
egorikan sedang dengan nilai prosentase sebesar 
83,5% dan rendah sebesar 16,5%. Pada aspek ling-
kungan individu dewasa awal yang tidak bekerja 
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dikategorikan tinggi dengan nilai prosentase 
sebesar 26,4% dan sedang sebesar 73,6 %.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan adanya per-
bedaan kualitas hidup pada dewasa awal yang 
bekerja dan yang tidak bekerja. Hal ini sejalan 
dengan penelitian yang dilakukan oleh Hultman, 
Hemlin, dan  Hörnquist (2006) dimana individu 
yang bekerja memiliki kualitas hidup yang lebih 
baik dibandingkan individu yang tidak bekerja. 
Dalam penelitian ini juga dapat dilihat bahwa 
perbedaan yang paling menonjol antara individu 
yang bekerja dan tidak bekerja terlihat pada sum-
ber finansial. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa sumber finansial merupakan salah satu 
alasan utama yang berperan penting dalam mem-
pengaruhi kualitas hidup individu yang bekerja. 
Dapat dikatakan aspek lingkungan mempunyai 
prosentase yang cukup tinggi dalam mempenga-
ruhi kualitas hidup individu dewasa awal yang 
bekerja. hal tersebut ditemukan dalam penelitian 
ini. Tidak hanya sumber finansial yang menjadi 
alasan utama individu dewasa awal untuk bekerja, 
beberapa individu juga menyertakan alasan yang 
berkaitan dengan aspek sosial seperti hubungan, 
dukungan dan aktivitas sosial. Individu yang 
bekerja mampu menerima berbagai dukungan 
sosial yang diperolehnya dari dunia pekerjaan se-
hingga dapat meningkatkan kualitas hidupnya. 
Dalam penelitian ini aspek sosial mempunyai 
pengaruh yang cukup sedang bagi individu de-
wasa awal yang bekerja. Perasaan positif juga tak 
luput menjadi salah satu alasan penting namun 
bukan sebagai alasan utama bagi individu untuk 
bekerja. Subjek dalam penelitian ini memiliki 
kategori sedang dalam aspek psikologis. Hasil 
penelitian ini juga menegaskan bahwa bekerja 
merupakan faktor yang sangat penting dalam me-
nentukan kualitas hidup pada individu dewasa 
awal. Dalam penelitian ini juga ditemukan bah-
wa aspek kesehatan fisik memiliki kategori yang 
tinggi. Hal tersebut bisa diartikan bahwa bekerja 
merupakan salah satu faktor yang dapat mening-
katkan kesehatan (Mahareza, 2008).

Seluruh individu dewasa muda yang bekerja 
menyatakan bahwa bekerja memberikan penga-
ruh yang besar pada kualitas hidupnya. Kemam-
puan menyelesaikan pekerjaan, keberhasilan 
dalam pekerjaan, penghasilan yang memadai 

memberikan pengaruh pada harga diri individu, 
yang pada akhirnya menimbulkan rasa percaya 
diri, keyakinan akan kemampuan diri, memberi-
kan kepuasan intelektual dan finansial, sehingga 
individu lebih yakin untuk mencoba hal baru 
yang lebih kompleks. Keberhasilan dalam bekerja 
juga dapat memberikan nilai lebih dalam arti hid-
up dan menjadikan hidup lebih bermakna, serta 
memungkinkan individu untuk lebih dapat mem-
bantu sesamanya.

Sedangkan pada individu dewasa awal yang 
tidak bekerja menunjukkan bahwa aspek ling-
kungan yang terkait dengan kesempatan mem-
peroleh informasi baru sangat terbatas. Hal terse-
but juga merupakan faktor utama yang melandasi 
tingginya aspek lingkungan yang mempengaruhi 
individu untuk tidak bekerja. Tidak hanya itu 
munculnya aspek sosial juga mendukung individu 
untuk memilih tidak bekerja, namun dalam pene-
litian ini individu yang mengganggap bahwa fak-
tor sosial adalah alasan utama individu untuk ti-
dak bekerja dikategorikan sedang. Bekerja sendiri 
juga diartikan sebagai suatu perasaan negatif oleh 
beberapa subjek dalam penelitian ini. Ketakutan 
yang berlebihan bisa berdampak buruk bagi in-
dividu. Faktor psikologis ternyata juga cenderung 
tinggi bagi individu yang tidak bekerja. Bagi in-
dividu yang tidak bekerja dapat menimbulkan 
stres yang tinggi, kepuasan hidup yang rendah, 
dan memiliki tingkat kemungkinan melakukan 
bunuh diri yang tinggi dibandingkan individu 
yang bekerja (Eddington & Shuman, 2005). Bagi 
individu yang tidak bekerja, jenis stres yang diala-
mi lebih cenderung memberikan dampak negatif 
karena kondisi tidak bekerja membuat mereka 
tidak dapat mengembangkan potensi diri yang 
mereka miliki. Individu yang tidak bekerja tidak 
memiliki aktifitas yang berarti untuk dijalani. Hal 
ini dapat membuat individu tidak bekerja cender-
ung mengalami kebosanan sehingga dapat menu-
runkan kualitas hidupnya.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah 
dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa ada 
perbedaan yang cukup signifikan antara kualitas 
hidup individu dewasa awal yang bekerja dan in-
dividu dewasa awal yang tidak bekerja. Hal terse-
but juga tidak lepas dari pengaruh tiap-tiap aspek 
yang terdapat di kualitas hidup.
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