
1 
 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Masalah penyalahgunaan Napza (Narkotika, Psikotropika, dan Zat 

Adiktif Lainnya) merupakan masalah serius yang dihadapi Indonesia. Saat 

ini, penggunaan Napza di Indonesia merupakan terbesar di tingkat Asia. 

Berdasarkan data BNN (Badan Narkotika Nasional) diketahui bahwa 

jumlah penyalahguna Napza di Indonesia naik secara signifikan setiap 

tahun. Kenaikan jumlah penyalahguna Napza tersebut dapat dilihat pada 

tabel berikut (Mahar, 2017): 

Tabel 1. Data Penyalahguna Napza di Indonesia 

Tahun Jumlah 

2015 4,2 juta orang 
2016 5,9 juta orang 
2017 6,4 juta orang 

 
Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Badan Narkotika 

Nasional RI, pada tahun 2017 prevalensi penyalahguna Napza terbanyak 

ada di wilayah DKI Jakarta yaitu 3,34% dari populasi (usia 10-59 tahun) 

atau sebanyak 260.656 orang, kemudian diikuti wilayah Sumatera Utara 

dengan prevalensi 2,53% dari populasi (usia 10-59 tahun) atau sebanyak 

256.657 orang. Wilayah Jawa Tengah tercatat ada sebanyak 284.186 

penyalahguna Napza dengan prevalensi 1,16% dari total populasi 

penduduk di wilayah Jawa Tengah yang berusia 10 hingga 59 tahun 

(Badan Narkotika Nasional RI, 2017, h. 46).  
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Berbagai upaya sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk 

menurunkan angka penyalahgunaan Napza, diantaranya adalah dengan 

rehabilitasi. BNN sepanjang tahun 2017 telah merehabilitasi 1.523 

penyalahguna Napza baik di Balai Rehabilitasi maupun di dalam Lembaga 

Pemasyarakatan (Lapas) dan telah memberikan layanan pascarehabilitasi 

kepada 7.829 mantan penyalahguna Napza dengan tujuan untuk 

pemulihan agar tidak kambuh kembali (relapse) (Aminah, 2017). Menurut 

laporan RSKO (Rumah Sakit Ketergantungan Obat), pada tahun 2013 

sebagian besar (65,17%) pasien rawat jalan dan rawat inap penyalaguna 

Napza adalah pasien penyalahguna dengan status pengguna lama atau 

penyalahguna kambuhan (Kementerian Kesehatan RI, 2014, h. 15).  

Penyalahguna kambuhan biasanya sudah berhenti mengonsumsi 

Napza tetapi kemudian mengonsumsi Napza kembali. Kambuh atau 

relapse merupakan sebuah tantangan yang tidak terpisahkan dalam 

proses panjang bagi penyalahguna Napza untuk mendapatkan 

kesembuhan penuh. Meskipun penyalahguna sudah dapat lepas dari 

ketergantungan Napza untuk jangka waktu tertentu, tetapi terdapat 

masalah lain dimana sugesti untuk kambuh menggunakan Napza kembali 

masih terasa. Data tahun 2016, BNN juga sudah menargetkan sebanyak 

16.000 jumlah penyalahguna Napza tidak kambuh, tetapi dari target 

tersebut hanya terealisasi 9.423 orang yang tidak kambuh (Badan 

Narkotika Nasional RI, 2017, h. 12). 
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Para pasien penyalahgunaan Napza yang dikatakan sudah sembuh 

dari tempat rehabilitasi, kemungkinan besar masih memiliki dorongan 

untuk kembali menggunakan Napza (Saputra, 2016). Terkadang jika 

pasien tersebut dihadapkan pada situasi atau benda-benda tertentu yang 

mengingatkannya pada kegiatannya ketika mengonsumsi Napza maka 

akan dapat merangsang mereka untuk kembali menggunakan Napza 

tersebut. Jika nantinya mereka tidak mampu melawan kondisi tersebut 

maka kondisi relapse akan muncul. Relapse berasal dari bahasa Latin 

yang berarti tergelincir kembali atau dengan kata lain terulangnya kembali 

perilaku menggunakan Napza (Nevid, Rathus, & Greene, 2005, h. 38).  

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Narkotika Nasional 

RI, tingkat relapse para penyalahguna Napza selepas menjalani 

rehabilitasi masih cukup tinggi yaitu sebesar 70% (Yasmin, 2017). Data 

yang diperolah Panjaitan (dalam Mardiansyah, 2017) juga menunjukkan 

hal serupa dimana lebih dari 60% sampai 70% pasien rehabilitasi Napza 

justru kembali relapse. Data relapse pasien penyalahgunaan Napza di 

Indonesia tahun 2017 secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut 

(Kementerian Kesehatan RI, 2017, h. 7): 

Tabel 2. Data Relapse Pasien Penyalahgunaan Napza di Indonesia 

Jenis Layanan 
Jumlah Pasien 
yang Mendapat 

Layanan 

Tidak 
Relapse 

Relapse 
Persentase 

Relapse 

Rehabilitasi 22.485 7.292 15.193 67,57% 
Pascarehabilitasi 10.782 2.131 8.651 80,23% 

Total 33.267 9.423 23.844 71,67% 

 



4 
 

 
 

Khusus wilayah Jawa Tengah, pada tahun 2016 BNNP Jateng 

telah memberikan layanan rehabilitasi kepada 313 penyalahguna Napza 

dan layanan pascarehabilitasi kepada 490 penyalahguna Napza. Selain 

itu, dari 117 penyalahguna Napza yang sudah menyelesaikan program 

rehabilitasi di wilayah BNNP Jateng dilaporkan hanya 20 orang yang tidak 

relapse dan dari 411 penyalahguna Napza yang sudah menyelesaikan 

program pascarehabilitasi dilaporkan hanya 138 orang yang tidak relapse. 

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa terdapat sekitar 82,9% 

penyalahguna Napza yang relapse setelah selesai program rehabilitasi 

dan terdapat sekitar 66,42% penyalahgunaan Napza yang relapse setelah 

selesai menjalani program pascarehabilitasi di wilayah BNNP Jateng 

(Badan Narkotika Nasional RI, 2017, h. 90). 

Tingginya angka relapse tersebut membawa dampak negatif bagi 

penyalahguna Napza. Jika penyalahguna Napza mengalami relapse, 

maka efek yang ditimbulkan adalah dosis pemakaian yang semakin 

meningkat dari sebelumnya (Fausiah & Widury dalam Syuhada, 2015, h. 

502). Penggunaan Napza dalam jangka panjang dengan dosis yang tinggi 

dapat berdampak buruk bagi kondisi tubuhnya. Contohnya, seseorang 

yang mengonsumsi MDMA atau ekstasi dalam dosis tinggi dan jangka 

panjang, maka obat tersebut tidak hanya menstimulasi akson yang 

melepaskan serotonin, tetapi juga dapat menghancurkan akson tersebut, 

serta dapat terjadi penipisan lapisan sel-sel di bagian otak. Hal tersebut 

membuat pemakai MDMA mengalami kegelisahan dan depresi yang 
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tinggi, sulit tidur, ingatan yang kurang tajam, kurangnya perhatian, dan 

bersikap impulsif (Kalat, 2014, h. 100).  

Selain itu, seseorang yang mengonsumsi narkotika jenis opiat, 

maka kinerja obat tersebut dapat menghalangi locus coeruleus, yaitu 

sebuah area pada otak bagian belakang yang dapat mengakibatkan 

penurunan respon seseorang terhadap stres dan penurunan kapasitas 

penyimpanan memori (Kalat, 2014, h. 101). Penyalahguna Napza yang 

mengonsumsi obat-obatan stimulan seperti amfetamin dan kokain juga 

memiliki dampak buruk bagi kondisi tubuhnya. Obat-obatan tersebut 

bekerja dengan meningkatkan pelepasan dopamin dan menghalangi 

penyerapannya kembali. Peningkatan aktivitas dopamin tersebut dapat 

menurunkan aktivitas pada sebagian besar otak, sehingga pemakaian 

yang berulang dalam dosis tinggi dapat membuat seorang penyalahguna 

menderita perubahan jangka panjang pada otak dan peredaran darah, 

dimana hal tersebut akan meningkatkan risiko stroke, epilepsi, dan 

kerusakan ingatan (Kalat, 2014, h. 98). Dampak yang lebih buruk adalah 

jika lama-kelamaan kenaikan dosis pemakaian Napza telah melebihi 

kemampuan toleransi tubuh, maka dapat mengakibatkan overdosis atau 

efek sakit yang luar biasa dan mematikan (Ariwibowo, 2014). Terdapat 

sekitar 18.000 orang per tahun atau 50 orang per hari meninggal dunia 

akibat penyalahgunaan Napza (Chandra, 2017). 

Relapse juga membawa dampak negatif bagi keluarga 

penyalahguna Napza, baik berupa kerugian moril maupun materiil. 
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Beberapa keluarga akan merasa malu terhadap masyarakat jika memiliki 

anggota keluarga yang menggunakan Napza dan akan banyak uang yang 

dibutuhkan untuk penyembuhan dan perawatan kesehatan penyalahguna 

Napza (Jaid, 2014). Jika mantan penyalahguna Napza mengalami 

relapse, maka membuat segala upaya yang dilakukan agar penyalahguna 

dapat kembali pulih menjadi tidak ada artinya sama sekali. Terapi dan 

rehabilitasi Napza biasanya memakan waktu berbulan-bulan bahkan 

bertahun-tahun dengan biaya yang tidak murah. Jika mantan 

penyalahguna Napza mengalami relapse, maka semua proses tersebut 

hilang begitu saja dan untuk pemulihannya kembali harus dimulai dari 

proses awal lagi. Hal tersebut menyebabkan relapse bagi keluarga korban 

berarti menghilangkan harapan (Dankdoom, 2017). 

Melihat begitu besarnya kerusakan dan kerugian akibat relapse dari 

penyalahgunaan Napza, maka kondisi demikian perlu diatasi dan 

dilakukan upaya pencegahan. Salah satu caranya adalah dengan 

mengikuti terapi di tempat-tempat rehabilitasi guna memulihkan dan 

membentengi diri dari kekambuhan. Usaha tersebut memang tidak 

menjamin akan membawa kesembuhan penuh bagi penyalahguna Napza 

karena kadang-kadang justru para penyalahguna Napza kembali lagi ke 

tempat rehabilitasi dalam keadaan yang lebih parah. Seseorang yang 

sudah dinyatakan pulih sering kali kambuh karena terpengaruh dari 

lingkungan. Mantan penyalahguna Napza harus berjuang keras untuk bisa 
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tetap bertahan tidak menggunakan Napza di tengah-tengah banyaknya 

cobaan dan godaan yang memicu mereka.  

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan mantan 

penyalahguna Napza mengalami relapse, yaitu kondisi emosi (positif dan 

negatif), stresor psikososial (konflik interpersonal, situasi atau tekanan 

sosial, masalah fisik maupun psikologis), bertahan pada pola hidup 

berisiko tinggi, niat, berganti menggunakan zat psikoaktif lain, cravings, 

dan coping skill (Larimer, Palmer, & Marlatt, 1999; Nevid, Rathus, & 

Greene, 2005; Joewana, 2005). Faktor stresor psikososial yang 

merupakan risk factor dan faktor coping skill yang merupakan protective 

factor berkaitan dengan resiliensi (Rudzinski dkk, 2017, h. 14-15). Faktor 

kondisi emosi yang dimiliki mantan penyalahguna Napza terkait dengan 

regulasi emosi karena jika mereka tidak mampu mengelola dan 

mengontrol emosinya, maka dapat mengalami relapse (Ibrahim & Kumar, 

2009, h. 38). 

Hawari (dalam Setyowati, Hartati, dan Sawitri, 2010, h. 67) 

menyebutkan bahwa relapse pada mantan penyalahguna Napza 

disebabkan oleh faktor teman (58,36%), faktor “sugesti” (craving) 

(23,21%), dan faktor frustrasi atau stres (18,43%). Mantan penyalahguna 

Napza dapat kembali relapse jika menghadapi situasi yang berisiko 

seperti adanya tekanan sosial, konflik interpersonal, dan kembali bergaul 

dengan teman sesama penyalahguna. Ditambah lagi ada kondisi dimana 

mantan penyalahguna Napza dapat merasa kangen berat ingin memakai 
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Napza kembali karena adanya kesan kenikmatan yang dihasilkan atau 

biasa disebut sugesti (craving). Sugesti hanya dapat dikalahkan oleh 

tekad yang sangat besar yang lahir dari kesadaran tinggi didasari oleh 

pengetahuan yang benar (Ariwibowo, 2014).  

Jika mantan penyalahguna Napza tidak memiliki ketahanan dari 

dalam diri mereka sendiri maka akan sangat mudah untuk dibujuk dan 

dipengaruhi oleh temannya agar mau menggunakan Napza kembali. 

Begitu pula halnya jika mantan penyalahguna tersebut nantinya tidak 

memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri pada situasi-situasi yang 

lebih menekan daripada di tempat rehabilitasinya maka akan 

memungkinkan mantan penyalahguna mencari Napza kembali sebagai 

pelarian. Seorang mantan penyalahguna Napza yang menjaga 

kepulihannya setelah rehabilitasi membutuhkan resiliensi. Resiliensi 

merupakan faktor yang berperan penting untuk dapat bertahan mengatasi 

masalah dan mempertahankan kepulihan dalam menghadapi lingkungan 

yang beresiko. Resiliensi merupakan kapasitas yang universal yang 

memungkinkan seseorang, kelompok, atau masyarakat untuk mencegah, 

meminimalkan, atau mengatasi efek merusak dari kesengsaraan atau 

kesulitan dalam hidup (Grotberg, 1995, h. 3).  

Faktor-faktor baik internal maupun eksternal yang memengaruhi 

seseorang mengonsumsi Napza merupakan risk factors dalam konsep 

resiliensi dan individu yang dikatakan memiliki resiliensi adalah apabila 

ketika seseorang dihadapkan pada risk factors namun ia memiliki 
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protective factors yang membuatnya dapat beradaptasi dan mampu 

menanggulangi masalah secara memadai (Yockey dalam Suyasa & 

Wijaya, 2006, h. 108). Seorang mantan penyalahguna Napza yang 

resilien, jika dihadapkan pada situasi berisiko, misalnya adanya konflik 

interpersonal, tekanan sosial, berkumpul kembali dengan teman 

penyalahguna Napza maka kemungkinan relapsenya lebih kecil. Hal 

tersebut dikarenakan dirinya memiliki protective factors untuk menghadapi 

situsi berisiko tersebut, misalnya berupa keterampilan coping yang 

memadai untuk mengatasi masalah, mampu menolak ajakan teman untuk 

menggunakan Napza kembali. Adanya resiliensi dapat mempertahankan 

tingkah laku mantan penyalahguna Napza agar tidak relapse atau 

menggunakan Napza kembali (Nurfatimah, Filliani, & Karsih, 2015, h. 

116). 

Faktor lain yang berperan dalam kekambuhan (relapse) mantan 

penyalahguna Napza adalah kondisi emosi baik positif ataupun negatif. 

Salah satu motif utama penggunaan zat adiktif adalah untuk 

meningkatkan mood, sehingga zat bernilai positif karena meningkatkan 

mood positif dan mengurangi mood negatif serta dapat mengurangi stres 

dan ketegangan (Imani, Sebetimani, & Ghojur dalam Syuhada, 2015, h. 

502). Terkait dengan hal tersebut, para mantan penyalahguna Napza 

memerlukan kemampuan dalam mengontrol emosinya agar tidak tergoda 

menggunakan Napza kembali sebagai pelarian khususnya ketika 

mengalami emosi negatif. Kemampuan mengontrol emosi tersebut biasa 
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disebut regulasi emosi. Regulasi emosi adalah proses intrinsik dan 

ekstrinsik yang bertanggung jawab memonitor, mengevaluasi, dan 

memodifikasi reaksi emosi secara intensif dan khusus untuk mencapai 

suatu tujuan (Thompson, 1994, h. 27).  

Menurut Amone-P’Olak dkk (dalam Pratisti, 2013, h. 327), 

seseorang yang memiliki strategi regulasi emosi yang tepat maka akan 

mampu menyeimbangkan emosi positif dan negatif dan merasa puas 

terhadap berbagai segi kehidupannya. Demikian halnya dengan mantan 

penyalahguna Napza. Jika dirinya memiliki regulasi emosi yang baik maka 

akan mampu mengontrol emosinya ketika tengah berada pada kondisi 

emosi positif maupun negatif sehingga merasa puas terhadap berbagai 

segi kehidupannya. Adanya perasaan puas tersebut, maka mantan 

penyalahguna Napza tidak perlu mencari Napza kembali sebagai 

pelariannya untuk mendapatkan kepuasan dan kenikmatan sehingga 

relapse dapat dihindarkan, begitu pula sebaliknya. Clark (dalam Nejad, 

Sabet, & Borjali, 2017, h. 13) menyebutkan terdapat hubungan yang 

positif antara kesulitan dalam regulasi emosi dengan terjadinya relapse.  

Salah satu cara untuk mendukung pemulihan para penyalahguna 

Napza agar tidak relapse adalah dengan mengikuti program rehabilitasi. 

Yayasan Rumah Damai Semarang merupakan salah satu tempat 

rehabilitasi bagi para pasien Napza yang sudah berdiri sejak 1999. 

Bermula di tahun 1998, digagas sebuah tempat rehabilitasi Napza oleh 

Bapak Mulyadi Irawan. Yayasan Rumah Damai yang berlokasi di Gunung 
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Pati Desa Cepoko Semarang telah melayani lebih dari 480 pasien Napza 

dan mereka datang dari kota-kota di seluruh Indonesia, seperti Jakarta, 

Bogor, Bandung, Purwokerto, Cirebon, Semarang, Salatiga, Kudus, 

Jepara, Tuban, Jogyakarta, Surabaya, Bali, Medan, Lampung, 

Palembang, Ambon, Makasar, Manado, Balikpapan, Samarinda, sampai 

Papua. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di tempat rehabilitasi 

Yayasan Rumah Damai Semarang kepada tiga orang mantan 

penyalahguna Napza pada bulan Januari 2016, yaitu AW (42 tahun, laki-

laki); SF (41 tahun, laki-laki); dan AG (21 tahun, laki-laki) diketahui bahwa 

mereka pernah mengalami relapse. AW yang mengonsumsi Napza jenis 

inex, ekstasi, dan ganja mengungkapkan bahwa dirinya mendapatkan 

kenikmatan setelah mengonsumsinya. AW mengatakan bahwa dirinya 

relapse sebanyak 3 kali karena berkumpul kembali dengan komunitas 

yang diikutinya dan teman-teman dalam komunitasnya tersebut 

mengajaknya kembali memakai Napza. AW juga mengatakan ketika 

dirinya merasa bosan (adanya emosi negatif) maka muncul keinginan 

mengonsumsi Napza kembali. Mantan penyalahguna lainnya, SF 

mengatakan dirinya mengonsumsi alkohol, ekstasi, shabu-shabu, dan inex 

untuk bersenang-senang dan menghilangkan kepenatannya. SF sudah 

mengalami relapse sebanyak dua kali. SF mengaku memakai Napza 

karena dirinya sering berkonflik dengan ayahnya sehingga di rumah 

perasaannya menjadi tidak enak, ditambah lagi istrinya yang juga ribut 
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dengan ayahnya membuat SF frustrasi. SF kemudian pergi berkumpul 

kembali dengan teman-temannya dan diajak memakai Napza kembali.  

Sama halnya dengan AW dan SF, AG juga pernah mengalami 

relapse. AG mengalami relapse sebanyak satu kali setelah menjalani 

rehabilitasi di tempat lain. Sebelumnya, AG sering mengonsumsi alkohol 

dan destro. AG mengatakan waktu itu dirinya relapse karena merasa 

jenuh di rumah, orang tuanya sibuk bekerja, sehingga dirinya menemui 

teman-temannya yang sebelumnya mengajaknya menggunakan Napza 

dan dirinya pun tergoda mengonsumsinya kembali. Menurut hasil 

wawancara yang dilakukan kepada AW, SF, dan AG dketahui bahwa 

mereka semua pernah mengalami relapse. Hal senada diungkap juga oleh 

penelitian yang dilakukan oleh Setyowati, Hartati, & Sawitri (2010, h. 67) 

bahwa tingkat relapse pasien sebelum masuk Rumah Damai masih 

sangat tinggi. Sekitar 40% pasien mengalami relapse lebih dari 10 kali. 

 Berdasarkan hasil wawancara terhadap AW, SF, dan AG, mereka 

mengalami relapse disebabkan karena ketidakmampuan mereka bertahan 

atau menghadapi situasi-situasi yang berisiko, diantaranya adalah faktor 

teman yang mengajaknya kembali menggunakan Napza, adanya konflik di 

dalam keluarga, dan juga ketidakmampuan mereka menahan godaan atau 

keinginan kembali merasakan kenikmatan menggunakan Napza. Selain 

hal tersebut, mereka juga relapse karena tidak mampu mengontrol emosi 

negatif mereka seperti perasaan jenuh atau bosan, perasaan tidak enak, 

frustrasi dan juga tidak mampu mengontrol emosi positif mereka ketika 
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sedang berkumpul dengan teman-temannya. Berdasarkan hasil 

wawancara tersebut diketahui bahwa mantan penyalahguna Napza 

mengalami relapse dikarenakan kurangnya resiliensi yang dimiliki 

sehingga tidak cukup tangguh dalam menghadapi situasi-situasi sulit yang 

berisiko dan juga kurangnya kemampuan regulasi emosi mereka ketika 

dihadapkan pada emosi negatif dan positif. 

Penelitian sebelumnya membuktikan bahwa pasien penyalahguna 

alkohol yang memiliki resiliensi tinggi, maka akan risikonya untuk relapse 

akan berkurang (Yamashita & Yoshioka, 2016, h. 285). Penelitian 

(Rudzinski dkk, 2017, h. 29) menyebutkan bahwa resiliensi berkaitan 

dengan hadirnya penyesuaian diri yang positif dan hilangnya dampak 

negatif dari penggunaan zat atau mencegah relapse. Penelitian 

(Thangrattana, Pathumcharoenwattana, & Ninlamot, 2014, h. 921) 

menyebutkan bahwa peningkatan level resilience quotient berdampak 

pada rendahnya kecenderungan relapse pada penyalahguna obat. 

Penelitian Nurfatimah, Filliani, dan Karsih (2015, h. 116) menunjukkan 

bahwa adanya resiliensi dapat mempertahankan tingkah laku mantan 

penyalahguna Napza agar tidak relapse.  

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Clarke (2012, h. 194) 

menyebutkan bahwa kesulitan dalam regulasi emosi memiliki kontribusi 

yang signifikan terhadap relapse pada penyalahguna zat (Napza). 

Penelitian Rahbarian dkk (2017, h. 238) menyebutkan bahwa regulasi 

emosi memiliki peranan penting dalam mencegah kecanduan dalam 
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penyalahgunaan obat. Penelitian  Dicks (2013, h. 61) menyebutkan bahwa 

terdapat hubungan antara regulasi emosi dengan relapse pada 

penyalahguna obat dan alkohol. Penelitian lain oleh Liftiah dan Destrianita 

(2010, h. 188) mengungkapkan bahwa terdapat faktor-faktor psikologis 

yang berperan pada kekambuhan (relapse) pecandu Narkoba di Rumah 

Damai Semarang, yaitu faktor internal (efek ketergantungan opioid, sikap 

positif terhadap Narkoba, adanya public-awareness, konsep diri negatif, 

dan emotional focused coping) serta faktor eksternal (orang tua sibuk dan 

ketidakharmonisan keluarga, kurang dukungan keluarga dan teman). 

Terdapat juga penelitian yang dilakukan oleh Habibi, Basri, dan 

Rahmadhani (2016, h. 3) menunjukkan adanya hubungan yang signifikan 

antara status ekonomi, jenis Napza, faktor keluarga, dan faktor teman 

dengan relapse pada pasien rehabilitasi di Balai Rehabilitasi BNN 

Baddoka Makassar. Beberapa penelitian sebelumnya telah membuktikan 

adanya hubungan antara resiliensi dengan relapse dan regulasi emosi 

dengan relapse, tetapi belum banyak yang meneliti mengenai hubungan 

kedua variabel (resiliensi dan regulasi emosi) dengan relapse pasien 

penyalahgunaan Napza. Selain itu, penelitian di Indonesia terkait dengan 

variabel tersebut juga masih sedikit. Berdasarkan kondisi demikian dan 

ditambah dengan hasil wawancara yang diperoleh peneliti, maka peneliti 

tertarik untuk meneliti apakah ada hubungan antara resiliensi dan regulasi 

emosi dengan relapse pasien penyalahgunaan Napza di tempat 

rehabilitasi Yayasan Rumah Damai Semarang. 
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B. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara 

resiliensi dan regulasi emosi dengan relapse pasien penyalahgunaan 

Napza di tempat rehabilitasi Yayasan Rumah Damai Semarang. 

 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi ilmu 

Psikologi khususnya psikologi klinis, serta dapat digunakan sebagai 

literatur untuk penelitian yang dilaksanakan selanjutnya, khususnya dalam 

bidang psikologi klinis yang berkaitan dengan resiliensi, regulasi emosi, 

dan relapse. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dalam 

penyusunan intervensi untuk mengatasi relapse pada pasien 

penyalahgunaan Napza.  


