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Abstract.
This research aimed to examine how Stressful Life Event on Women Early Adulthood who’s 
consumed alcoholic drink binge categori , 2014. xvii + 125 pages. This research conducted using 
qualitative approach by case study method. Stressful life events are meaningful life events which 
may act as potential source of stress, thus might cause changes on daily activities. There are 
five dimensions causing stressful life events: severity, impact, duration, controllabillity, and 
predictability. Two alcohol drinkers women and two significant others are involved as participant 
in this research. The research held in different places for each participant. Both participants live 
in Surabaya. Both participants are college students aged 20 and 21 years old. Both participants 
are binge drinkres and derived from distinct family background. This distinction predispose 
stressful life events on both participants. Thematic analysis technic used as data analysis on 
this research, using theory driven approach. This analysis used to formulate indications or 
evidences that support a theory. Thus, code used on this research originally from exist theory. 
This research finding indicates that the stressful life events are mainly triggered by family 
problems and close relationship, so that both participants become binge drinkers.
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Abstrak.
Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana stressful life event pada wanita dewasa 
awal yang mengkonsumsi minuman beralkohol kategori binge. Penelitian ini menggunakan 
pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus.  Stressful life event merupakan suatu peristiwa 
bermakna yang berpotensi membuat individu mengalami kondisi stres, sehingga menyebabkan 
individu mengalami perubahan aktivitas yang sudah dilakukannya sehari-hari. Terdapat lima 
dimensi yang menjadi penyebab kemunculan stressful life events, yaitu keparahan, dampak, 
durasi, kemampuan mengontrol diri dan kemampuan untuk memprediksi. Penelitian ini 
melibatkan dua orang partisipan perempuan yang mengkonsumsi minuman beralkohol dan 
dua orang significant other. Penelitian dilakukan masing-masing di tempat yang berbeda untuk 
tiap-tiap partisipan. Kedua partisipan berdomisili di Surabaya. Kedua partisipan adalah seorang 
mahasiswi berumur 20 tahun dan 21 tahun. Kedua partisipan memiliki latar belakang keluarga 
yang berbeda. Perbedaan inilah yang mempengaruhi munculnya stressful life events pada kedua 
partisipan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisi tematik, 
dengan memakai pendekatan theory driven. Analisis ini digunakan untuk memformulasikan 
indikasi atau bukti-bukti yang mendukung suatu teori. Maka kode yang digunakan berasal dari 
teori yang sudah ada. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemicu utama stressful life event 
muncul karena adanya permasalahan dengan keluarga dan hubungan dengan orang dekatnya 
sehingga menyebabkan kedua partisipan untuk mengkonsumsi minuman beralkohol.

Kata kunci : Stressful Life Events; Wanita Dewasa Awal; Konsumsi Minuman Beralkohol
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PENDAHULUAN

Alkohol adalah zat yang paling sering 
dikaitkan dengan penyebab munculnya penyakit 
kronis dalam tubuh manusia. Minuman 
beralkohol memberikan pengaruh  sekitar 1,5% 
hingga 3,2% dari kematian manusia secara global 
(Bernstein, dkk., 2007). Alkohol dikonsumsi oleh 
sebagian besar orang di negara-negara maju, 
seperti di Amerika dan Australia (Hayatbakhsh, 
dkk., 2011). Berdasarkan survei yang dilakukan di 
Amerika pada tahun 2008 menyebutkan bahwa 
hampir 60% penduduk yang berusia diantara 
18-25 tahun pernah mengkonsumsi alkohol. 
Terdapat sekitar 15% dari orang dewasa Amerika 
merupakan kategori peminum binge (Naimi, 
dkk., 2007). Dari hasil penelitian yang dilakukan 
pada mahasiswa di Amerika menunjukkan bahwa 
binge drinkers lebih banyak ditemukan pada 
wanita dibandingkan dengan laki-laki (Matlin, 
2004).

Di Indonesia sendiri terjadi peningkatan 
jumlah pengguna minuman beralkohol sekitar 
2% dari tahun 2007 ke tahun 2012 khusus pada 
wanita (Ministry of Health, 2013). BPS (Badan 
Pusat Statistik), BKKBN (Badan Kependudukan 
dan Keluarga Berencana Nasional), dan 
Kementrian Kesehatan mendapatkan hasil survei 
mengenai penggunaan alkohol di Indonesia 
yang mengindikasikan bahwa sekitar 10,6% dari 
total 8.419 subjek wanita pernah mengkonsumsi 
minuman beralkohol. Hal tersebut bisa 
dikatakan wajar, karena di Indonesia orang bisa 
mendapatkan alkohol dengan mudah (Suhardi, 
2007). 

Masyarakat di Indonesia biasa 
mengkonsumsi minuman beralkohol pada saat 
berkumpul dengan kerabat, teman-teman, dan 
ketka sedang melaksanakan kegiatan adat. Pada 
daerah dengan tingkat pengguna minuman 
beralkohol yang tinggi bisa mendapatkan 
minuman beralkohol dengan kadar sedang 
maupun tinggi dengan mudah karena tersedia 
di setiap minimarket maupun di supermarket 
(Suhardi, 2007).

Kategori peminum binge (mengkonsumsi 
minuman beralkohol lima kali atau lebih dalam 
satu waktu) merupakan penyumbang setengah 
dari total kematian yang diakibatkan oleh 
konsumsi minuman beralkohol secara berlebihan 
(M. Stahre,  dkk., 2004 dalam Naimi T.S., dkk., 

2007). Peminum binge dihubungkan dengan 
berbagai bentuk permasalahan yang terjadi di 
masyarakat, seperti melakukan tindak kekerasan, 
keracunan alkohol, hamil di luar nikah, dan 
dapat menyababkan kematian secara mendadak. 
Akibat dari konsumsi minuman beralkohol secara 
berlebihan juga menyebabkan munculnya banyak 
kasus kecelakaan mobil yang terjadi di Amerika 
(Matlin, 2004). Wanita menjadi penyebab utama 
dari kasus tersebut, karena mereka masih tetap 
mengemudikan kendaraannya meskipun dalam 
keadaan mabuk berat. Terdapat penelitian lain 
yang menyebutkan bahwa wanita yang masuk 
dalam kategori peminum binge sangat rentan 
mengalami pelecehan seksual serta perkosaan 
(McCouley & Calhoun, 2008).

Penyebab munculnya perilaku 
mengkonsumsi minuman beralkohol pada 
individu, bisa terjadi sebagai suatu akibat dari 
ajakan dan tekanan dari teman sebaya, rasa 
keingintahuan atau penasaran terhadap minuman 
beralkohol, dan kesenangan yang diperoleh dari 
minuman beralkohol (Halton & Haans, 2004).

Dewasa awal adalah fase dimana seseorang 
memasuki usia 20 tahun hingga 40 tahun. Dalam 
tahapan ini individu memiki karakteristik kondisi 
fisik yang sempurna dan juga kemampuan sensoris 
yang baik (Papalia, Old, & Feldman, 2008). Pada 
fase ini, individu juga mengalami perkembangan 
secara kognitif yaitu pemikiran sudah pada tahap 
postformal yang merupakan sebuah pemikiran 
bersandar pada pengalaman subjektif dan 
memiliki intuisi serta logika, yang berguna dalam 
memahami ketidakpastian, kotradiksi, dan juga 
ketidaksempurnaan informasi. Beberapa individu 
pada fase perkembangan dewasa awal cenderung 
memilih gaya hidup seperti mengkonsumsi 
makanan yang enak tapi tidak sehat, jarang 
melakukan olahraga, merokok, mengkonsumsi 
minuman beralkohol, dan penggunaan terhadap 
obat terlarang seperti narkoba (Karlamangla, 
dkk., 2006).

Secara historis menunjukan bahwa wanita 
lebih sedikit menggunakan minuman beralkohol 
jika dibandingkan dengan pria (Skar, 2013). 
Namun perlahan dengan perkembangan budaya 
yang mulai berubah seiring dengan semakin 
bergesernya peran sosial wanita dalam masyarakat 
dan berkurangnya pandangan tabu yang melekat 
pada wanita berakibat pada meningkatnya jumlah 
konsumsi minuman beralkohol pada wanita. 
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Semakin meningkatnya jumlah penghasilan yang 
mampu diperoleh wanita sehingga merubah cara 
pandang mereka terhadap penggunaan minuman 
beralkohol (Factsheet, 2008). Beberapa wanita 
merasa tidak puas dengan bagian-bagian tertentu 
yang terjadi dalam hidup mereka, namun tidak 
dapat mengubah hal tersebut. Wanita mulai 
mengkonsumsi minuman  beralkohol atau obat-
obatan untuk mengatasi stress yang mereka 
rasakan (Centre for Addiction and Mental Health, 
2007). 

Stressful life events adalah suatu peristiwa 
bermakna yang berpotensi membuat individu 
mengalami kondisi stres, sehingga menyebabkan 
individu mengalami perubahan aktivitas yang 
sudah dilakukannya sehari-hari (Dohrenwend, 
2006). Pada penelitian sebelumnya menyatakan 
bahwa stresful life events menjelaskan munculnya 
banyak gangguan psikologis diakibatkan oleh 
peristiwa-peristiwa yang beresiko memunculkan 
kondisi stres pada individu dan pada penelitian 
yang lain juga menyatakan bahwa stresful life 
events adalah bagaimana perasaan yang dialami 
oleh individu terhadap peristiwa-peristiwa yang 
menjadi penyebab munculnya stres sehingga 
dapat mempengaruhi stabilitas karakteristiknya 
sehingga memunculkan suatu gangguan pada 
diri individu tersebut (Bleuler, 1963 dalam Slopen, 
dkk., 2011).

Berangkat dari fenomena yang muncul 
diatas serta ketertarikan peneliti untuk 
mengetahui kejadian yang menjadi penyebab 
utama wanita yang berusia dewasa muda mulai 
untuk menjadi seorang pengguna minuman 
beralkohol, maka dalam penelitian ini peneliti 
mencoba untuk melakukan penelitian tentang 
stressful life events pada wanita dewasa awal yang 
mengkonsumsi minuman beralkohol kategori 
binge.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode 
kualitatif. Tipe dalam penelitian ini merupakan 
tipe penelitian studi kasus, yaitu mempelajari 
fenomena khusus yang hadir dalam suatu konteks 
yang terbatasi (bounded context) meskipun 
terkadang batas antara fenomena dan konteks 
tidak sepenuhnya jelas (Poerwandari, 2005).

Unit Analisis
Terdapat lima dimensi stressful life 

events menurut Schwarzer dan Schutz (2003) 
yang digunakan di dalam penelitian ini, yaitu: 
keparahan, dampak, durasi, kemampuan 
untuk mengontrol diri dan kemampuan untuk 
memprediksi. Selain itu, penulis mencoba untuk 
melhat respon-respon negatif yang muncul akibat 
dari stres. Wijono (2010) membagi respon negatif 
menjadi enam respon, yaitu: marah, takut, rasa 
bersalah-malu, sedih, iri hati dan cemburu. Penulis 
juga melihat golongan minuman beralkohol yang 
biasa dikonsumsi oleh partisipan menurut Hawari 
(1991) dan pengkategorian minuman beralkohol.

Subjek Penelitian
Partisipan dalam penelitian ini berjumlah 

empat orang, yang terdiri dari dua orang partisipan 
utama dan dua orang significant other. Partisipan 
pertama berusia 20 tahun dan partisipan kedua 
berusia 21 tahun. Kedua partisipan adalah 
mahasiswa di salah satu perguruan tinggi yang 
ada di kota Surabaya.

Teknik Pengorganisasian dan Analisis Data
Penelitian ini menggunakan analisis 

tematik yang dijelaskan oleh Boyatzis (1998) 
dengan menggunakan pendekatan deduktif atau 
theory driven.

HASIL DAN BAHASAN

Berdasarkan hasil analisa data yang 
diperoleh, penulis menemukan bahwa stressful 
life event yang dialami oleh wanita dewasa awal 
yang mengkonsumsi minuman beralkohol 
kategori binge terkait dengan persoalan dalam 
relasi sosial mereka, baik dalam lingkup keluarga 
maupun relasi intim dengan pasangan.  

Stressful life event yang dialami oleh 
kedua partisipan terjadi karena mereka tidak 
mendapatkan tempat untuk mengungkapkan 
perasaan yang mereka rasakan ketika menghadapi 
permasalahan ataupun juga krisis yang terjadi 
dalam kegiatan sehari-hari. Berdasarkan tahap 
perkembangan dewasa awal yang dijelaskan oleh 
Papalia, dkk (2008), seharusnya individu yang 
telah memasuki fase dewasa awal sudah mampu 
untuk berfikir logis untuk menentukan pilihan 
terbaik dan mampu memecahkan permasalahan 
yang terjadi di dalam hidupnya. Akibat kurangnya 
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dukungan sosial yang diperoleh, menyebabkan 
mereka tidak mampu untuk mendapatkan 
solusi terbaik ketika sedang menghadapi 
masalah karena kedua orang tua partisipan 
tidak memberikan perhatian lebih ketika kedua 
partisipan membutuhkan solusi terbaik untuk 
mengahapi permasalahan-permasalahan yang 
muncul sehingga menyebabkan munculnya 
perilaku mengkonsumsi minuman beralkohol. 
Partisipan pertama tidak mendapatkan social 
support dari keluarga karena anggota keluarga 
terlalu sibuk dengan kegiatannya masing-masing. 
Partisipan juga bebas untuk melakukan apa saja 
yang partisipan inginkan tanpa ada pengawasan 
dari kedua orang tuanya. Partisipan pertama 
diberikan kebebasan penuh untuk melakukan 
apa saja yang partisipan inginkan. Partisipan juga 
dituntut untuk mampu menentukan pilihannya 
sendiri. Orang tua partisipan juga mengaggap 
partisipan sebagai anak tunggal. Pada partisipan 
kedua, keparahan terjadi ketika kedua orang 
tua partisipan sering kali bertengkar di rumah. 
Pertengkaran ini memunculkan perasaan 
takut pada diri partisipan karena kedua orang 
tua partisipan pernah sama-sama mengalami 
kegagalan pada pernikahan sebelumnya. Orang 
tua partisipan juga menerapkan aturan yang 
ketat bagi partisipan khususnya dalam pergaulan 
bersama teman pria. Partisipan juga dituntut 
untuk segera menikah.

Seorang individu dewasa awal memiliki 
tugas perkembangan untuk membangun relasi 
intim dengan pasangannya. Tujuan dari tugas 
perkembangan ini adalah untuk mencapai 
kebahagiaan yang akan diperoleh individu 
bersama dengan pasangan hidupnya. Individu 
akan mencari pasangan untuk berbagi rasa 
suka maupun duka. Stressful life events yang 
muncul pada kedua partisipan terjadi karena 
kegagalan untuk membangun relasi intim dengan 
pasangan mereka. Partisipan pertama mengalami 
perselingkuhan yang dialaminya dengan mantan 
pacar. Perselingkuhan yang dilakukan oleh mantan 
pacar partisipan ini berulang sebanyak tiga kali. 
Peristiwa inilah yang membuat partisipan tertekan 
karena kekecewaaan yang dirinya rasakan, karena 
partisipan telah menjalin hubungan yang cukup 
lama dengan mantan pacarnya. Partisipan kedua 
juga mengalami permasalahan dengan hubungan 
yang partisipan jalin dengan seorang pria yang 
disukainya. Permasalahan tersebut muncul 

karena mereka hanya mencari keuntungan satu 
sama lain saja dan mereka tidak membangun 
komitmen untuk menjalin suatu hubungan. 
Akibat tidak adanya komitmen yang dibangun, 
partisipan kedua tidak mampu berbuat apa-apa 
ketika pria yang disukainya ternyata juga menjalin 
hubungan dengan wanita lain.

Dampak yang muncul akibat dari 
kurangnya relasi sosial yang didapatkan, baik 
dari keluarga maupun pada relasi intim membuat 
kedua partisipan mencari cara lain untuk 
mengurangi masalah yang mereka rasakan. 
Partisipan pertama dapat pulang ke rumah kapan 
saja tanpa harus meminta izin terlebih dahulu 
sehingga dapat dengan bebas pulang dan pergi 
dari rumahnya. Akibat dari tidak ada pengawasan 
dari kedua orang tua, sehingga partisipan dapat 
dengan mudah mengenal minuman beralkohol 
dan mulai untuk mengkonsumsinya. Pada 
partisipan kedua dampak yang muncul dari 
peristiwa yang dialaminya adalah mulai untuk 
menggunakan obat-obatan terlarang sebelum 
akhirnya memutuskan mengkonsumsi minuman 
beralkohol untuk mengurangi rasa stresnya. 

Terdapat perbedaan durasi stressful life 
events pada kedua partisipan. Kurangnya social 
support yang dialami oleh partisipan pertama 
telah dialami oleh partisipan sejak berusia 
balita, sedangkan pada partisipan kedua terjadi 
ketika dirinya duduk di bangku SMA kelas dua. 
Permasalahan relasi interpersonal yang terjadi 
pada partisipan pertama mencapai puncaknya 
ketika partisipan berkuliah semester 2. Pada saat 
itu partisipan sudah tidak dapat mentoleransi 
karena mantan pacarnya kembali berselingkuh 
dengan wanita yang sama.  

Kedua partisipan sama-sama tidak mampu 
untuk mengontrol diri ketika stressfull life events 
muncul pada diri mereka. Partisipan pertama 
tidak mampu untuk mengontrol dirinya ketika 
orang tuanya memberikan kebebasan penuh 
kepada dirinya, sehingga menyebabkan partisipan 
bebas melakukan apa saja yang dirinya inginkan. 
Partisipan kedua selalu mengurung dirinya di 
dalam kamar jika kedua orang tuanya sedang 
bertengkar. Pada saat ketakutan akan perceraian 
muncul dalam pikirannya, partisipan kedua justru 
mengkonsumsi obat-obatan terlarang untuk 
mengurangi stres yang dihadapinya.

Kedua partisipan sama-sama mampu untuk 
memprediksi cara untuk mengatasi permasalahan 
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yang sedang dihadapinya. Mereka berusaha untuk 
menceritakan apa yang mereka rasakan kepada 
orang terdekatnya, namun kedua partisipan tidak 
mendapatkan solusi atas permasalahan yang 
sedang meraka hadapi.

Kurangnya social support yang diperoleh 
kedua partisipan mendorong muncul beberapa 
respon emosi negatif, yaitu marah, takut atau 
cemas, rasa bersalah-malu, sedih, iri hati-
cemburu, dan benci. Emosi negatif yang muncul 
mengungkapkan perasaan yang dirasakan 
oleh kedua partisipan akibat dari stressful life 
events. Untuk mengurangi emosi-emosi negatif 
yang muncul, kedua partisipan mulai untuk 
mengkonsumsi minuman beralkohol. 

Kedua partisipan mengkonsumsi minuman 
beralkohol golongan A (bir) yang berkadar 
alkohol 1% hingga 5% dan C yang berkadar 
alkohol 5% hingga 20%. Minuman beralkohol 
sangat mudah untuk didapatkan, karena 
keluarga kedua partisipan tergolong keluarga 
yang serba berkecukupan sehingga mereka 
tidak kesulitan untuk memperoleh minuman 
tersebut. Berdasarkan kategori penyalahgunaan 
minuman beralkohol, kedua partisipan termasuk 
dalam kategori binge karena menggkonsumsi 
alkohol secara berlebihan hanya pada satu waktu 
tertentu. Mereka biasa mengkonsumsi minuman 
beralkohol di klub malam yang tersebar di kota 
Surabaya. Mereka terbiasa pergi ke klub malam 
untuk mengurangi stres yang mereka rasakan. 
Kedua partisipan akan mendapatkan kepuasan 
ketika mereka telah mencapai kondisi tidak 
sadarkan diri akibat dari pengaruh minuman 
beralkohol.

SIMPULAN DAN SARAN

Kedua partisipan mengalami stressful life 
events karena mengalami persoalan dalam relasi 
sosial, baik dari keluarga maupun relasi intim 
dengan pasangan, sehingga mereka menjadi 
seorang peminum minuman beralkohol kategori 
binge. Persoalan relasi pada keluarga muncul 
karena kurangnya perhatian yang di dapatkan 
dari kedua orang tua partisipan pertama. Pada 
partisipan kedua mendapatkan kontrol yang ketat 
dari orang tua dan seringnya terjadi pertengkaran 
di dalam rumah sehingga partisipan mengalami 
tekanan yang cukup besar. Permasalahan yang 
terkait relasi intim dengan pasangan terjadi karena 
perselingkuhan yang dialami oleh partisipan 
pertama dan tidak terwujudnya komitmen yang 
kuat sehingga pasangan dari partisipan kedua 
dapat dengan bebas menjalin hubungan dengan 
wanita lain. Kedua partisipan mengkonsumsi 
minuman beralkohol sebagai bentuk pelarian 
untuk mengurangi stres yang dirasakan akibat 
mengalami persoalan dalam relasi sosial.

Pada penelitian selanjutnya dapat 
mengembangakan unit analisis lain yang dapat 
digali secara umum berkenaan dengan konteks 
stressful life event dan penggunaan minuman 
beralkohol. Bagi para peneliti selanjutnya, 
diharapkan dapat mencari partisipan lebih 
banyak dan melakukan proses inquiry yang lebih 
mendalam sehingga data yang didapatkan akan 
lebih lengkap.
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