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BAB IV 

LAPORAN PENELITIAN 

 

A. Orientasi Kancah Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di tempat rehabilitasi Yayasan Rumah 

Damai yang beralamat di Desa Cepoko RT 004 RW 001 Kelurahan 

Cepoko, Kecamatan Gunung Pati, Semarang. Yayasan Rumah Damai 

merupakan pusat pelayanan pemulihan Narkoba Kristen yang berdiri 

sejak 28 Juli 1999. Rumah Damai adalah sebuah lembaga sosial yang 

bergerak di bidang pemulihan bagi penyalahguna Napza. Yayasan Rumah 

Damai telah melayani lebih dari 480 alumni yang berasal dari berbagai 

wilayah di Indonesia dan telah ditunjuk oleh pemerintah sebagai IPWL 

(Institusi Penerima Wajib Lapor) untuk wilayah Jawa Tengah. Program 

rehabilitasi bagi penyalahguna Napza di Yayasan Rumah Damai meliputi 

tiga hal, yaitu sebagai berikut:  

1. Penyembuhan (konsentrasi pada penyembuhan fisik). 

2. Pemulihan (konsentrasi pada pemulihan jiwa dan karakter).  

3. Sosialisasi (konsentrasi pada persiapan secara fisik kembali ke 

masyarakat).  

Ketiga program tersebut memerlukan waktu minimal satu tahun. 

Selain program rehabilitasi, Yayasan Rumah Damai memiliki program 

pasca rehabilitasi (after care) untuk membantu alumni penyalahguna 

Napza memulai sebuah usaha dan program dukungan sebaya untuk 
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orang-orang yang terkena HIV/AIDS. Program rehabilitasi di Yayasan 

Rumah Damai dilaksanakan berdasar pada prinsip metode 12 langkah. 

Metode tersebut dirancang untuk membantu para pasien penyalahgunaan 

Napza dengan mengimplementasikan kedua belas langkah dalam 

kehidupan sehari-hari. Prinsip metode 12 langkah yang diterapkan di 

Yayasan Rumah Damai antara lain sebagai berikut: 

1. Mengakui bahwa diri tidak berdaya terhadap kecanduan dalam bentuk 

apapun dan hidup menjadi kacau. 

2. Percaya bahwa Tuhan yang memulihkan. 

3. Mengambil keputusan untuk berbalik dari kehidupan yang kacau 

kepada Tuhan. 

4. Membuat daftar inventaris moral atas segala kelemahan dan dosa. 

5. Mengakui kepada Tuhan, diri sendiri, dan minimal satu orang atas 

segala kelemahan dan dosa. 

6. Meminta kepada Tuhan untuk mengangkat semua karakter diri yang 

rusak atau tidak baik. 

7. Berdoa dan meminta kepada Tuhan untuk mengangkat semua 

kekurangan di masa lalu. 

8. Membuat daftar orang yang pernah dilukai dan berjanji untuk 

berdamai. 

9. Membuat perdamaian secara langsung tanpa diwakilkan sejauh 

keadaan memungkinkan. 
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10. Tekun evaluasi pribadi, jika ada kesalahan segera mengakui tanpa 

ditunda. 

11. Mengembangkan terus hubungan pribadi dengan Tuhan melalui doa 

dan firman Tuhan, agar mengerti kehendakNya dan kuasaNya untuk 

melepaskan kesulitan diri. 

12. Membagikan pengalaman rohani kepada orang lain, terutama para 

penyalahguna Napza yang lain dan menerapkan seluruh prinsip ini 

dalam hidup sehari-hari. 

Kegiatan sehari-hari para pasien penyalahgunaan Napza di 

Rumah Damai disusun berdasarkan metode 12 langkah tersebut. Adapun 

jadwal kegiatan harian pasien penyalahgunaan Napza di Rumah Damai 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 6. Jadwal Kegiatan di Rumah Damai 

Waktu Kegiatan 

06.30 Bangun pagi dilanjutkan devotion di dalam kamar 
07.00 Membersihkan lingkungan, kamar, pakaian, dan 

mandi 
08.00 Makan pagi 
09.00 Morning meeting (membahas perasaan hari itu, mulai 

belajar menjadi pribadi yang terbuka, sharing feeling, 
dan membahas issue harian) 

10.00 Sesi harian (bisa diisi firman Tuhan, doa, pelatihan 
bahasa Inggris, pelatihan ilmu kesehatan, dan lain 
sebagainya) 

12.00 Makan siang 
13.00 Istirahat siang 
15.00 Sesi firman Tuhan berupa DVD khotbah, mencatat, 

dan mendoakan 
17.00 Acara bebas (bisa berolahraga di fitness center, 

volley, basket, renang, bermain billiard, tenis meja, 
latihan musik, karaoke, atau membaca di 
perpustakaan) 

19.00 Makan malam 
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20.30 Wrap up (tutup hari, dibahas kembali kegiatan satu 
hari berikut evaluasi pribadi dilanjutkan dengan doa 
bersama) 

22.00 Semua masuk ke kamar, berdoa, dan tidur 

 

Pada tabel di atas merupakan kegiatan rutin yang dilakukan 

pasien penyalahgunaan Napza setiap hari. Khusus di hari Jumat, ada 

kegiatan general cleaning, yaitu membersihkan fasilitas taman, kolam 

ikan, dan lain sebagainya. Malam harinya, pasien penyalahgunaan Napza 

menonton film dengan LCD. Selain itu, khusus di hari Sabtu, kegiatan 

lebih santai dan biasanya diadakan kegiatan futsal bersama. Pada hari 

Minggu, para pasien penyalahgunaan Napza beribadah bersama di 

gereja. 

Fasilitas yang disediakan di Rumah Damai terdiri dari fasilitas 

kamar (10 kamar yang masing-masing berisi 4 tempat tidur, 4 kamar tidur 

kecil, dan 12 toilet) dan fasilitas lainnya (ruang karaoke, ruang kursus 

bahasa inggris dan komputer, ruang perpustakaan, ruang fitness, ruang 

billiard, ruang olahraga tenis meja, kolam renang, kolam ikan, lapangan 

volley/ basket/ bulu tangkis, ruang musik, ruang doa, gua doa, ruang 

konseling, kebun buah, dan ruang keterampilan). 

 

B. Profil Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini menggunakan populasi yang ada di 

Rumah Damai, yaitu seluruh pasien penyalahgunaan Napza yang sedang 

menjalani rehabilitasi sebanyak 23 orang. Pasien penyalahgunaan Napza 

yang ada di Rumah Damai seluruhnya berjenis kelamin laki-laki. Selain 
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itu, profil subjek dalam penelitian ini dapat dilihat melalui usia, tingkat 

pendidikan, status perkawinan, lama pemakaian Napza, dan jenis Napza 

yang digunakan antara lain sebagai berikut: 

1. Usia 

Usia para pasien penyalahgunaan Napza di Yayasan Rumah Damai 

berkisar antara usia remaja yaitu 15 tahun hingga usia dewasa madya 

yaitu 51 tahun. Secara lebih rinci, data subjek penelitian berdasarkan 

usia dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 7. Data Subjek Penelitian Berdasarkan Usia 

Usia Jumlah Subjek Persentase 

13 ≤ s.d ≤ 18 2 8.70% 

18 < s.d ≤ 40 16 69.57% 

40 < s.d ≤ 60 5 21.74% 

Total 23 100% 

 
2. Pendidikan 

Tingkat pendidikan para pasien penyalahgunaan Napza di Yayasan 

Rumah Damai berkisar antara SMP (Sekolah Mengengah Pertama) 

hingga sarjana. Secara lebih rinci, data subjek penelitian berdasarkan 

tingkat pendidikannya dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 8. Data Subjek Penelitian Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Pendidikan Jumlah Subjek Persentase 

SMP 4 17.39% 

SMA 12 52.17% 

D3/S1 7 30.43% 

Total 23 100% 

  
 
 
 



69 
 

 
 

3. Status perkawinan 

Data subjek penelitian berdasarkan status perkawinannya dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

Tabel 9. Data Subjek Penelitian Berdasarkan Status Perkawinan 

Status Perkawinan Jumlah Subjek Persentase 

Tidak kawin 14 60.87% 

Kawin 9 39.13% 

Janda/ duda 0 0.00% 

Total 23 100% 

 
4. Lama pemakaian Napza 

Data subjek penelitian berdasarkan lama pemakaian Napza dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 10. Data Subjek Penelitian Berdasarkan 
Lama Pemakaian Napza 

 

Lama Pemakaian Napza Jumlah Subjek Persentase 

1 ≤ s.d ≤ 2 tahun 8 34.78% 

2 < s.d ≤ 3 tahun 4 17.39% 

3 < s.d ≤ 4 tahun 1 4.35% 

4 < s.d ≤ 5 tahun 2 8.70% 

                   > 5 tahun  8 34.78% 

Total 23 100% 

 

5. Napza yang dikonsumsi 

Jenis Napza yang pernah dikonsumsi oleh pasien penyalahgunaan 

Napza di Yayasan Rumah Damai bermacam-macam. Satu orang 

pasien penyalahgunaan Napza pernah mengonsumsi lebih dari satu 

jenis Napza. Data subjek penelitian berdasarkan jenis Napza yang 

dikonsumsi dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 11. Data Subjek Penelitian Berdasarkan  
Jenis Napza yang Pernah Dikonsumsi 

 

Jenis Napza yang Pernah Dikonsumsi 
Jumlah 

Penyalahguna 

1. Narkotika Golongan I  - Ganja/ cimeng 10 orang 

  - Gorilla 1 orang 

  - Heroin/ putaw 2 orang 

  - Kokain 1 orang 

  - THC 1 orang 

 Golongan II  Fentanil, petidin, 
morfin 

- 

 Golongan III  Kodein, 
difenoksilat 

- 

2. Psikotropika Golongan I - MDMA/ 
ekstasi/ inex 

10 orang 

  - LSD 1 orang 

 Golongan II  - Amfetamin 2 orang 

  - Metamfetamin/ 
shabu 

13 orang 

 Golongan III  Amobarbital, 
pentazosine 

- 

 Golongan IV  - Benzodiazepin 1 orang 

  - Boti/ pil koplo 1 orang 

3. Zat adiktif Alkohol  4 orang 

 

 

C. Persiapan Pengambilan Data 

Persiapan pengambilan data di Yayasan Rumah Damai diawali 

dengan proses perijinan. Peneliti mendapatan surat permohonan ijin 

penelitian dari Fakultas Psikologi Program Magister Psikologi Unika 

Soegijapranata dengan nomor 654/A.7.04/MP/IV/2018 tertanggal 30 April 

2018 untuk ditujukan kepada kepala Yayasan Rumah Damai. Setelah 

mendapatkan surat ijin penelitian tersebut, peneliti kemudian menuju ke 

Yayasan Rumah Damai untuk mengurus perijinan. Melalui perwakilan 

salah seorang mentor, pihak Rumah Damai menyampaikan jawaban 
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secara lisan bahwa peneliti diberikan ijin untuk melakukan penelitian di 

Rumah Damai.  

Peneliti kemudian mengoordinasikan jadwal pelaksanaan uji coba 

dan penelitian. Akhirnya peneliti diperbolehkan untuk melakukan uji coba 

dan penelitian pada tanggal 17 Mei 2018. Persiapan selanjutnya yang 

dilakukan peneliti sebelum pengambilan data adalah mempersiapkan alat 

ukur berupa skala psikologi yang sudah direview oleh dosen pembimbing, 

penerjemah, dan mentor. Skala psikologi tersebut kemudian diperbanyak 

sesuai jumlah pasien yang ada di Rumah Damai. Uji coba dan penelitian 

yang telah dilaksanakan di Yayasan Rumah Damai dibuktikan dengan 

surat keterangan nomor 030/RD-SSP/V/2018 yang ditandatangani oleh 

ketua Yayasan Rumah Damai. 

 

D. Uji Coba Skala Penelitian 

Penelitian ini menggunakan try out terpakai karena jumlah subjek 

penelitian yang terbatas. Ketiga skala penelitian diujicobakan kepada 

seluruh pasien penyalahgunaan Napza di Yayasan Rumah Damai  yang 

memiliki kriteria lama penggunaan Napza minimal satu tahun. Sebelum 

melakukan uji coba, ketiga skala direview terlebih dahulu oleh dosen 

pembimbing (diuji validitas isi), seorang penerjemah bahasa Inggris, dan 

mentor yang ada di Yayasan Rumah Damai. Setelah didapatkan hasil 

review yang baik, maka barulah peneliti melakukan uji coba skala kepada 

para pasien penyalahgunaan Napza.  
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Ketiga skala diujicobakan kepada 23 orang subjek. Hasil uji coba 

yang telah dilakukan kemudian dianalisis untuk mengetahui validitas dan 

reliabilitas skala. Pemilihan item yang valid berdasarkan koefisien korelasi 

item-total dengan batasan rix ≥ 0,30. Menurut Azwar (2007, h. 65), semua 

item yang mencapai koefisien korelasi minimal 0,30 daya pembedanya 

dianggap memuaskan. Pengujian reliabilitas menggunakan formula alpha 

Cronbach. Pemilihan item yang valid dan penghitungan reliabilitas skala 

tersebut dilakukan dengan bantuan program Statistical Package for The 

Social Sciences (SPSS) versi 16.0. 

1. Skala Relapse Pasien Penyalahgunaan Napza 

Hasil uji validitas terhadap skala relapse pasien penyalahgunaan 

Napza yang terdiri dari 60 item, diperoleh 53 item valid dan 7 item gugur. 

Kriteria pemilihan item tersebut berdasarkan pada koefisien korelasi item-

total ≥0,30. Rincian sebaran item skala relapse pasien penyalahgunaan 

Napza setelah uji validitas dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 12. Sebaran Item Skala Relapse Pasien Penyalahgunaan  
Napza Setelah Uji Validitas 

 

Dimensi 
Relapse 

Sebaran Item 
Jumlah Item 

Valid 

Strength of 
urges 

1a, 2a, 3a, 4a, 5a, 6a, 7a*, 8a, 9a, 
10a, 11a*, 12a, 13a, 14a, 15a*, 16a, 
17a, 18a, 19a, 20a, 21a, 22a, 23a, 
24a, 25a*, 26a, 27a, 28a, 29a, 30a 

26 

Likelihood of 
using 

1b, 2b, 3b, 4b, 5b, 6b, 7b*, 8b, 9b, 
10b, 11b*, 12b, 13b, 14b, 15b*, 16b, 
17b, 18b, 19b, 20b, 21b, 22b, 23b, 
24b, 25b, 26b, 27b, 28b, 29b, 30b 

27 

Total 53 

Keterangan: item bertanda bintang (*) = item gugur atau tidak valid 
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Hasil uji reliabilitas skala relapse pasien penyalahgunaan Napza 

diperoleh koefisien alpha Cronbach sebesar 0,965 dengan koefisien 

korelasi item-total (rix) berkisar antara 0,337 hingga 0,810. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa skala relapse pasien penyalahgunaan Napza bersifat 

reliabel. Pengujian item yang valid dan perhitungan reliabilitas skala 

relapse pasien penyalahgunaan Napza dapat dilihat pada lampiran C-1.  

 

2. Skala Resiliensi 

Hasil uji validitas terhadap skala resiliensi yang terdiri dari 20 

item, diperoleh 20 item valid dan tidak ada item yang gugur. Kriteria 

pemilihan item tersebut berdasarkan pada koefisien korelasi item-total 

≥0,30. Hasil uji reliabilitas skala resiliensi diperoleh koefisien alpha 

Cronbach sebesar 0,941 dengan koefisien korelasi item-total (rix) berkisar 

antara 0,331 hingga 0,853. Hasil tersebut menunjukkan bahwa skala 

resiliensi bersifat reliabel. Pengujian item yang valid dan perhitungan 

reliabilitas skala resiliensi dapat dilihat pada lampiran C-2.  

 

3. Skala Regulasi Emosi 

Hasil uji validitas terhadap skala regulasi emosi yang terdiri dari 

24 item, diperoleh 16 item valid dan 8 item gugur. Kriteria pemilihan item 

tersebut berdasarkan pada koefisien korelasi item-total ≥0,30. Rincian 

sebaran item skala regulasi emosi setelah uji validitas dapat dilihat pada 

tabel berikut: 
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Tabel 13. Sebaran Item Skala Regulasi Emosi Setelah Uji Validitas 
 

Dimensi Regulasi 
Emosi 

Sebaran Item Jumlah 
Item 
Valid Favorable Unfavorable 

Awareness  3*, 4*, 6*, 23  2, 5 3 

Acceptance -  7, 8, 13, 15, 17*, 20* 4 

Goals and Impulse  12*, 16*  1, 10, 11, 18 4 

Strategies   14*  9, 19, 21, 22, 24 5 

Total 16 

Keterangan: item bertanda bintang (*) = item gugur atau tidak valid 

Hasil uji reliabilitas skala regulasi emosi diperoleh koefisien alpha 

Cronbach sebesar 0,924 dengan koefisien korelasi item-total (rix) berkisar 

antara 0,400 hingga 0,853. Hasil tersebut menunjukkan bahwa skala 

regulasi emosi bersifat reliabel. Pengujian item yang valid dan perhitungan 

reliabilitas skala regulasi emosi dapat dilihat pada lampiran C-3.  

 

E. Pelaksanaan Pengambilan Data 

Pengambilan data dilakukan pada tanggal 17 Mei 2018, dimulai 

pukul 10.00 WIB bertempat di ruang aula Yayasan Rumah Damai 

Semarang. Subjek penelitian ini adalah seluruh pasien penyalahgunaan 

Napza di Yayasan Rumah Damai Semarang dengan kriteria lama 

penggunaan Napza minimal satu tahun. Jumlah subjek penelitian adalah 

sebanyak 23 orang. Jumlah pasien di Yayasan Rumah Damai sesuai 

informasi mentor berjumlah 24 orang, tetapi terdapat 1 orang yang tidak 

sesuai kriteria sehingga hanya 23 orang saja yang terpakai. Pengambilan 
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data dilakukan oleh peneliti dengan cara memberikan skala penelitian 

kepada para subjek.  

Sebelum subjek diminta untuk mengisi skala penelitian, peneliti 

terlebih dahulu memberikan penjelasan mengenai tujuan penelitian dan 

instruksi cara pengisian skala. Selama proses pelaksaan pengambilan 

data, para subjek bersikap kooperatif dan menanyakan kepada peneliti 

jika sekiranya ada kebingungan dalam pengisian skala. Para subjek 

penelitian mampu menyelesaikan dan memberikan jawaban pada semua 

item yang ada di dalam skala psikologi yang diberikan oleh peneliti. 

Pelaksaan pengambilan data berlangsung selama kurang lebih satu jam. 

Skala yang sudah diisi oleh subjek kemudian diskor. Hasil 

tabulasi skala tersebut kemudian menjadi data uji coba yang dapat dilihat 

pada lampiran B. Berdasarkan data uji coba ketiga skala tersebut, peneliti 

kemudian melakukan perhitungan untuk mengetahui item yang valid dan 

koefisien reliabilitas ketiga skala yang perhitungannya dapat dilihat pada 

lampiran C. Setelah didapatkan item-item yang valid, kemudian item-item 

tersebut ditabulasi ulang. Hasil tabulasi ulang dari item-item valid tersebut 

kemudian menjadi data penelitian yang dapat dilihat pada lampiran D. 

Berdasakan data penelitian tersebut, kemudian dilakukan uji asumsi dan 

uji hipotesis penelitian untuk mengetahui hubungan ketiga variabel 

penelitian yang hasilnya dapat dilihat pada lampiran E dan F. 
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F. Hasil Penelitian 

1. Uji Asumsi 

 Sebelum dilakukan uji hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji 

asumsi. Uji asumsi yang dilakukan oleh peneliti meliputi uji normalitas, uji 

linearitas, dan uji multikolinearitas. Uji asumsi dalam penelitian ini secara 

lebih rinci dijelaskan sebagai berikut: 

a. Uji normalitas 

Uji asumsi pertama yang dilakukan adalah uji normalitas. Uji 

normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah sebaran data yang akan 

dianalisis memiliki distribusi normal atau tidak. Menurut Sugiyono (2009, 

h. 241), jika data memiliki distribusi normal, maka dapat dilakukan analisis 

dengan menggunakan teknik statistik parametrik, sedangkan jika distribusi 

data tidak normal, maka analisis dilakukan dengan menggunakan teknik 

statistik nonparametrik. Uji normalitas dilakukan terhadap variabel relapse 

pasien penyalahgunaan Napza, resiliensi, dan regulasi emosi 

menggunakan teknik Kolmogorov-Smirnov dengan bantuan program 

SPSS versi 16.0. Jika nilai p lebih besar dari 0,05 maka data yang 

diperoleh memiliki sebaran yang normal. Sebaran data uji normalitas 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 14. Uji Normalitas 

Variabel 
Kolmogorov-

Smirnov Z 
Signifikansi Sebaran 

Relapse pasien 
penyalahgunaan Napza 

0,591 0,876 Normal 

Resiliensi 0,877 0,425 Normal 
Regulasi emosi 0,677 0,749 Normal 
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Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa hasil uji normalitas 

terhadap variabel relapse pasien penyalahgunaan Napza didapatkan nilai 

Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,591 dengan signifikansi p>0,05, artinya 

data relapse pasien penyalahgunaan Napza memiliki sebaran yang 

normal. Variabel resiliensi memiliki nilai Kolmogorov-Smirnov sebesar 

0,877 dengan signifikansi p>0,05, artinya data resiliensi memiliki sebaran 

yang normal. Variabel regulasi emosi memiliki nilai Kolmogorov-Smirnov 

sebesar 0,677 dengan signifikansi p>0,05, artinya data regulasi emosi 

memiliki sebaran yang normal. Hasil perhitungan uji normalitas ketiga 

variabel dapat dilihat pada lampiran E-1. 

b. Uji linearitas 

Uji linearitas dilakukan untuk mengetahui apakah data variabel 

resiliensi dan regulasi emosi memiliki hubungan yang linear terhadap 

relapse pasien penyalahgunaan Napza. Uji linearitas ini menggunakan 

bantuan program SPSS versi 16.0. Jika nilai F pada baris linearity memiliki 

nilai signifikansi (p<0,05), maka variabel bebas dan tergantung memiliki 

hubungan yang linear. Hasil uji linearitas terhadap ketiga variabel dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 15. Uji Linearitas 

Variabel F Signifikansi Hasil 

Resiliensi dengan relapse 
pasien penyalahgunaan Napza 

105,035 0,000 Linear 

Regulasi emosi dengan relapse 
pasien penyalahgunaan Napza 

16,936 0,026 Linear 
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Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa hasil uji 

linearitas terhadap variabel resiliensi dengan relapse pasien 

penyalahgunaan Napza menghasilkan nilai F=105,035 dan signifikasi 

p<0,05. Hal tersebut berarti variabel resiliensi memiliki hubungan yang 

linear dengan relapse pasien penyalahgunaan Napza. Selanjutnya, uji 

normalitas terhadap variabel regulasi emosi dengan relapse pasien 

penyalahgunaan Napza menghasilkan nilai F=16,936 dan signifikasi 

p<0,05. Hal tersebut berarti variabel regulasi emosi memiliki hubungan 

yang linear dengan relapse pasien penyalahgunaan Napza. Hasil 

perhitungan uji linearitas ketiga variabel dapat dilihat pada lampiran E-2. 

c. Uji multikolinearitas 

Uji multikolinearitas dilakukan untuk menguji apakah antar 

variabel bebas dalam penelitian ini memiliki pengaruh atau keterkaitan 

satu sama lain atau tidak. Uji multikolinearitas dilakukan dengan bantuan 

program SPSS versi 16.0 dengan melihat nilai tolerance dan VIF 

(Variance Inflation Factor). Jika nilai tolerance lebih besar dari 0,10 dan 

nilai VIF tidak lebih dari 10, maka tidak terjadi multikolinearitas (Sujianto, 

2009, h. 79). Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 16. Uji Multikolinearitas 

Variabel Tolerance VIF Hasil 

Resiliensi 0,564 1,773 Tidak terjadi 
multikolinearitas 

Regulasi Emosi 0,564 1,773 Tidak terjadi 
multikolinearitas 
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Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa nilai tolerance 

variabel resiliensi dan regulasi emosi sebesar 0,564, artinya tidak terjadi 

multikolinearitas antara kedua variabel bebas karena nilai tolerance >0,10. 

Hasil tersebut selaras dengan nilai VIF variabel resiliensi dan regulasi 

emosi yaitu sebesar 1,773, artinya tidak terjadi multikolinearitas antara 

kedua variabel bebas karena nilai VIF<10. Hasil perhitungan uji 

multikolinearitas dapat dilihat pada lampiran E-3. 

 

2. Uji Hipotesis 

a. Hipotesis mayor 

Hipotesis mayor dalam penelitian ini diuji menggunakan teknik 

analisis regresi dua prediktor dengan bantuan program SPSS versi 16.0. 

Hasil yang diperoleh yaitu koefisien korelasi R12y=0,738 dan hasil 

F(hitung)=11,942 dengan signifikansi p<0,01, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa ada hubungan yang sangat signifikan antara resiliensi dan regulasi 

emosi dengan relapse pasien penyalahgunaan Napza. Hasil tersebut 

membuktikan bahwa hipotesis mayor dalam penelitian ini diterima. Hasil 

perhitungan uji hipotesis mayor dapat dilihat pada lampiran F-1. 

b. Hipotesis minor 

Hipotesis minor diuji dengan teknik analisis korelasi product 

moment Pearson dengan bantuan program SPSS versi 16.0. Berdasarkan 

hasil perhitungan tersebut, didapatkan hasil sebagai berikut: 
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1). Resiliensi dengan relapse pasien penyalahgunaan Napza memiliki 

koefisien korelasi r1y=-0,702 dengan signifikansi p<0,01. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa ada hubungan negatif yang sangat signifikan 

antara resiliensi dengan relapse pasien penyalahgunaan Napza. 

Hipotesis minor pertama “Ada hubungan yang negatif antara resiliensi 

dengan relapse pasien penyalahgunaan Napza” diterima. Hubungan 

negatif berarti semakin tinggi resiliensi, maka semakin rendah relapse 

pasien penyalahgunaan Napza.  

2). Regulasi emosi dengan relapse pasien penyalahgunaan Napza 

memiliki koefisien korelasi r2y=-0,633 dengan signifikansi p<0,01. Hasil 

tersebut menunjukkan bahwa ada hubungan negatif yang sangat 

signifikan antara regulasi emosi dengan relapse pasien 

penyalahgunaan Napza. Hipotesis minor kedua “Ada hubungan yang 

negatif antara regulasi emosi dengan relapse pasien penyalahgunaan 

Napza” diterima. Hubungan negatif berarti semakin tinggi regulasi 

emosi, maka semakin rendah relapse pasien penyalahgunaan Napza. 

Hasil perhitungan uji hipotesis minor antara resiliensi dengan relapse 

pasien penyalahgunaan Napza dan regulasi emosi dengan relapse pasien 

penyalahgunaan Napza dapat dilihat pada lampiran F-2. 

 

G. Pembahasan 

Berdasarkan hasil uji hipotesis diketahui bahwa hipotesis minor 

pertama dalam penelitian ini diterima dan hasilnya menunjukkan bahwa 



81 
 

 
 

terdapat hubungan negatif yang sangat signifikan antara resiliensi dengan 

relapse pasien penyalahgunaan Napza. Hubungan negatif memiliki arti 

bahwa semakin tinggi resiliensi, maka semakin rendah relapse pasien 

penyalahgunaan Napza. Resiliensi menunjukkan kualitas pribadi 

seseorang untuk terus maju dalam menghadapi kesulitan (Connor & 

Davidson, 2003, h. 76). Resiliensi memungkinkan seseorang untuk dapat 

beradaptasi dengan baik dan mampu bangkit kembali setelah menghadapi 

kesulitan di dalam hidupnya (Walsh, 2006; Wright, Masten, & Narayan, 

2013). 

Menurut Connor dan Davidson (2003, h. 77), seseorang yang 

resilien memiliki beberapa karakteristik, yaitu mampu melihat perubahan 

atau stresor yang dihadapi sebagai tantangan, berkomitmen, mengenali 

batasan diri sebagai kontrol diri, melibatkan dukungan orang lain, memiliki 

kelekatan yang aman dan hubungan yang dekat dengan orang lain, 

memiliki tujuan pribadi ataupun tujuan bersama, memiliki self efficacy, 

kuat dalam menghadapi efek yang ditimbulkan dari stres, memiliki 

kesuksesan masa lalu, memiliki kontrol yang realistik dalam membuat 

pilihan, memiliki rasa humor, berorientasi pada tindakan, sabar, dapat 

menoleransi efek negatif, kemampuan menyesuaikan diri terhadap 

perubahan, optimis, dan memiliki keimanan. 

Individu yang memiliki resiliensi tinggi, maka akan memiliki 

sejumlah karakteristik di atas sehingga protective factor  di dalam dirinya 

semakin kuat untuk menghadapi berbagai kesulitan (risk factor) dalam 
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hidupnya. Jika dihadapkan dengan berbagai risk factor atau kesulitan 

hidup maka mereka akan mampu beradaptasi dan bangkit dari kesulitan 

hidupnya (Wagnild & Young, 1993, h. 166). Adanya stresor psikososial 

(konflik interpersonal, tekanan sosial, masalah fisik dan psikologis) 

merupakan salah satu risk faktor yang dapat menyebabkan relapse 

(Joewana, 2005, h. 278). Konsep resiliensi menyebabkan individu dapat 

mengatasi stres dan situasi sulit secara sukses. Individu yang resilien 

cenderung tidak tertarik pada perilaku yang berisiko seperti 

penyalahgunaan Napza (Hoseiny dkk, 2015, h. 2). Jika pasien 

penyalahgunaan Napza memiliki resiliensi tinggi, maka akan kemungkinan 

relapsenya pun rendah. 

Hasil penelitian Yamashita dan Yoshioka (2016, h. 285), juga 

menunjukkan bahwa ada hubungan antara resiliensi dengan relapse 

pasien penyalahgunaan alkohol, dimana pasien yang memiliki resiliensi 

tinggi maka kemungkinan relapsenya yang rendah.  Penelitian serupa 

dikemukakan oleh Jafari, dkk (2010, h. 1379), menunjukkan bahwa 

pelatihan keterampilan coping meningkatkan resiliensi dan efektif untuk 

pencegahan relapse orang dengan ketergantungan zat. Penelitian yang 

dilakukan oleh Bhat (2017, h. 402) juga menunjukkan bahwa resiliensi dan 

kekuatan positif lainnya dapat bermanfaat sebagai perisai terhadap 

relapse individu penyalahgunaan obat dan membantu dalam tahap 

pemulihan. 
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Berdasarkan hasil uji hipotesis juga diketahui bahwa hipotesis 

minor kedua dalam penelitian ini diterima dan hasilnya menunjukkan 

bahwa terdapat hubungan negatif yang sangat signifikan antara regulasi 

emosi dengan relapse pasien penyalahgunaan Napza. Hubungan negatif 

memiliki arti bahwa semakin tinggi regulasi emosi, maka semakin rendah 

relapse pasien penyalahgunaan Napza. Regulasi emosi terkait dengan 

kemampuan menghambat tingkah laku yang tidak pantas atau tingkah 

laku impulsif sehingga individu dapat bertingkah laku sesuai dengan 

tujuan yang diinginkan ketika menghadapi emosi negatif (Linehan dkk, 

dalam Gratz & Roemer, 2004, h. 42).  

Individu yang memiliki regulasi emosi akan mampu secara 

fleksibel menggunakan strategi yang adaptif untuk mengatur intensitas 

respon emosionalnya, mampu menahan tingkah laku yang impulsif dan 

mampu mengarahkan tingkah lakunya sesuai tujuan ketika mengalami 

tekanan emosional, menyadari, paham, dan menerima kondisi emosinya, 

dan bersedia mengalami tekanan emosional dalam rangka mendapatkan 

aktivitas yang bermakna (Lavender dkk, 2015, h. 1). Selain itu, individu 

yang memiliki regulasi emosi yang tinggi memiliki kemampuan yang lebih 

besar dalam mengantisipasi kebutuhan lainnya. Individu tersebut 

memahami tekanan lain yang tidak diinginkan dan lebih baik dalam 

memanfaatkan emosi mereka sendiri sehingga lebih banyak menahan diri 

terhadap penyalahgunaan Napza (Hoseiny dkk, 2015, h. 2). 
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Kondisi emosi yang negatif berhubungan dengan tingginya tingkat 

relapse (Larimer, Palmer, & Marlatt, 1999, h. 153). Pasien 

penyalahgunaan Napza yang memiliki regulasi emosi tinggi maka akan 

mampu mengendalikan tingkah lakunya sehingga tidak membutuhkan 

Napza sebagai pelarian ketika dihadapkan dengan kondisi emosi negatif 

dan kemungkinan relapse pun rendah. Hal tersebut sejalan dengan 

penelitian Clark (dalam Nejad, Sabet, & Borjali, 2017, h. 13) yang 

menunjukkan bahwa ada hubungan yang positif antara kesulitan dalam 

meregulasi emosi dengan relapse penyalahguna zat. Penelitian yang 

dilakukan oleh Dicks (2013, h. 61) juga menunjukkan adanya hubungan 

yang negatif antara regulasi emosi dengan relapse penyalahguna obat 

dan alkohol.  

Hasil pengujian hipotesis mayor antara resiliensi dan regulasi 

emosi dengan relapse pasien penyalahgunaan Napza menunjukkan 

adanya hubungan yang sangat signifikan ditunjukkan dengan koefisien 

korelasi sebesar 0,737 dengan signifikasi p<0,01. Sumbangan efektif 

variabel resiliensi dan regulasi emosi secara bersama-sama terhadap 

relapse pasien penyalahgunaan Napza adalah sebesar 49,9% yang 

ditunjukkan dari koefisien determinan (r2) sebesar 0,499. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa terdapat 50,1% faktor lain yang mempengaruhi 

relapse pasien penyalahgunaan Napza selain faktor resiliensi dan regulasi 

emosi. 
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Hubungan antara resiliensi dan regulasi emosi dengan relapse 

pasien penyalahgunaan Napza dapat digambarkan dalam persamaan 

garis regresi sesuai dengan hasil yang terdapat pada tabel berikut: 

Tabel 17. Koefisien Persamaan Regresi 

Model 

Koefisien Tidak 
Terstandar 

Koefisien 
Terstandar 

t Sig. 

B 
Std. 

Kesalahan 
Beta 

Konstan 185,294 26,661  6,950 0,000 
Resiliensi -1,224 0,488 -0,504 -2,506 0,021 
Regulasi emosi -0,876 0,585 -0,301 -1,496 0,150 

 
Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat nilai konstanta dari 

variabel bebas yaitu resiliensi dan regulasi emosi dapat memprediksi 

variasi yang terjadi pada variabel tergantung (relapse pasien 

penyalahgunaan Napza) melalui persamaan regresi, yaitu: 

Y = a + bX1 + cX2 

Y = 185,294 – 1,224X1 – 0,876X2 

Berdasarkan persamaan di atas, konstanta (a) sebesar 185,294 

menunjukkan bahwa ketika variabel bebas resiliensi dan regulasi emosi 

konstan, maka rata-rata relapse pasien penyalahgunaan Napza sebesar 

185,294. Koefisien regresi resiliensi (b) sebesar -1,224, menunjukkan 

bahwa setiap kenaikan 1 konstanta pada variabel resiliensi, maka akan 

menurunkan relapse pasien penyalahgunaan Napza sebesar 1,224. 

Koefisien regresi regulasi emosi (c) sebesar -0,876, menunjukkan bahwa 

setiap kenaikan 1 konstanta pada variabel regulasi emosi, maka akan 

menurunkan relapse pasien penyalahgunaan Napza sebesar 0,876. 
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Koefisien regresi bernilai negatif artinya semakin tinggi resiliensi dan 

regulasi emosi maka semakin menurun relapse pasien penyalahgunaan 

Napza. 

Berdasarkan uji multikolinearitas, diketahui bahwa nilai VIF kedua 

variabel bebas, yaitu resiliensi dan regulasi emosi adalah sebesar 1,773. 

Jika nilai VIF tersebut tidak lebih dari 10 maka antara kedua variabel 

bebas tersebut tidak terjadi multikolinearitas (Nugroho dalam Sujianto, 

2009, h. 79). Hal tersebut mengindikasikan bahwa kedua variabel bebas 

tersebut bukanlah mengukur sesuatu yang sama atau tidak terjadi 

overlapping. Resiliensi terkait dengan sejauhmana protective factor yang 

dimiliki mampu menghadapi situasi sulit atau risk factor dan regulasi 

emosi terkait kemampuan dalam mengelola emosi, khususnya kondisi 

emosi negatif.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat lima kategori subjek 

yang berkisar dari tingkatan sangat rendah, rendah, sedang, tinggi hingga 

sangat tinggi. Diketahui bahwa sebagian besar pasien penyalahgunaan 

Napza di Rumah Damai memiliki tingkat relapse yang sangat rendah, 

yaitu sebanyak 12 orang (52,17%), sisanya 7 orang kategori rendah 

(30,43%), 2 orang kategori sedang (8,69%), 2 orang kategori tinggi 

(8,69%). Tingkat resiliensi pasien penyalahgunaan Napza di Rumah 

Damai sebagian besar berada pada kategori tinggi sebanyak 11 orang 

(47,83%), sisanya 5 orang kategori sedang (21,74%), 4 orang kategori 

sangat tinggi (17,39%), 2 orang kategori rendah (8,69%), dan 1 orang 
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kategori sangat rendah (4,35%). Regulasi emosi pasien penyalahgunaan 

Napza di Rumah Damai sebagian besar berada pada kategori sedang, 

yaitu sebanyak 13 orang (56,52%), sisanya 4 orang kategori rendah 

(17,39%), 3 orang kategori sangat tinggi (13,04%), 2 orang kategori tinggi 

(8,69%), dan 1 orang kategori sangat rendah (4,35%). 

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa sebagian besar 

regulasi emosi pasien penyalahgunaan Napza di Rumah damai berada 

pada kategori sedang, resiliensi pada kategori tinggi dan relapse pada 

kategori rendah. Jika seorang pasien penyalahguna Napza memiliki 

kemampuan regulasi emosi yang memadai maka akan dapat mengatasi 

emosi negatif dan menguatkan protective factor yang dimiliki sehingga 

dapat melawan dampak negatif jangka panjang (Troy & Mauss, 2011, h. 

33). Protective factor merupakan kemampuan dan kompetensi yang 

dibutuhkan untuk membentuk resiliensi (Mestre dkk, 2017, h. 2).  

Jika pasien penyalahgunaan Napza sebelumnya sudah memiliki 

resiliensi yang tinggi maka protective factornya sudah memadai, sehingga 

dengan adanya tambahan protective factor melalui coping terhadap emosi 

negatif yang dihasilkan dari regulasi emosi maka akan menghasilkan 

cumulative protection (Wright, Masten, & Narayan, 2013, h. 17). Protective 

factor yang semakin kuat tersebut dapat menghambat individu untuk 

mengonsumsi Napza jika dihadapkan pada situasi yang berisiko 

(Hawkins, Catalano, & Miller, 1992, h.86). Kondisi demikian maka dapat 

menyebabkan kemungkinan relapsenya pun rendah.    


