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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan dalam 

penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hasil perhitungan menunjukkan koefisien korelasi R12y=0,738 dan hasil 

F(hitung)=11,942 dengan signifikansi sebesar 0,000 dimana p<0,01, 

maka dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima, artinya 

hipotesis mayor yang berbunyi “Ada hubungan antara resiliensi dan 

regulasi emosi dengan relapse pasien penyalahgunaan Napza” 

diterima. 

2. Hasil perhitungan menunjukkan koefisien korelasi r1y=-0,702 dan 

dengan signifikansi sebesar 0,000 dimana p<0,01, maka dapat 

disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima, artinya hipotesis minor 

pertama yang berbunyi “Ada hubungan negatif antara resiliensi dengan 

relapse pasien penyalahgunaan Napza” diterima. 

3. Hasil perhitungan menunjukkan koefisien korelasi r2y=-0,633 dan 

dengan signifikansi sebesar 0,001 dimana p<0,01, maka dapat 

disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima, artinya hipotesis minor 

kedua yang berbunyi “Ada hubungan negatif antara regulasi emosi 

dengan relapse pasien penyalahgunaan Napza” diterima. 
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B. Saran 

1. Pasien Penyalahgunaan Napza 

Pasien penyalahgunaan Napza sebaiknya meningkatkan 

resiliensi dan kemampuan regulasi emosinya agar setelah keluar dari 

rehabilitasi tidak mengalami relapse. Cara peningkatan resiliensi yang 

dapat dilakukan antara lain sebagai berikut: 

a. Belajar memaafkan diri, memaafkan orang lain, dan terhadap situasi 

yang dialaminya. Terapi pemaafan diketahui efektif untuk 

meningkatkan resiliensi (Indranata, Nashori, & Astuti, 2018). Hal 

tersebut terkait dengan aspek resiliensi menurut Connor dan Davidson 

(2003), yaitu acceptance karena dengan permaafan, pasien 

penyalahgunaan Napza akan lebih bisa menerima secara positif 

perubahan dan situasi sulit di dalam hidupnya. 

b. Belajar keterampilan coping jika menghadapi stressor psikososial 

seperti keterampilan menolak jika menghadapi tekanan sosial berupa 

ajakan teman untuk menggunakan Napza kembali, keterampilan 

problem solving jika menghadapi masalah atau situasi sulit. Hal terkait 

dengan aspek resiliensi menurut Connor dan Davidson (2003), yaitu 

competence dan tolerance & trust. 

c. Membuat jadwal kegiatan harian dan berinteraksi dengan teman yang 

tidak memakai Napza sehingga aktivitasnya dapat terkontrol dan 

terbebas dari kegiatan yang berhubungan dengan Napza. Hal tersebut 
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terkait dengan aspek resiliensi menurut Connor dan Davidson (2003), 

yaitu control.  

d. Rajin beribadah, membaca kitab suci atau buku-buku keagamaan, dan 

berdoa. Hal tersebut terkait dengan aspek resiliensi menurut Connor 

dan Davidson (2003), yaitu spiritual influence.   

Selain upaya peningkatan resiliensi di atas, pasien 

penyalahgunaan Napza hendaknya dapat meningkatkan kemampuan 

regulasi emosinya dengan belajar strategi dalam merespon emosi negatif 

yang muncul sehingga dapat menghasilkan respon emosi yang adaptif. 

Hal tersebut sesuai dengan dimensi regulasi emosi yang dikemukakan 

oleh Gratz dan Roemer (Gratz & Roemer, 2004, h. 43), yaitu strategies, 

dimana orang yang memiliki kemampuan regulasi emosi maka dapat 

menerapkan strategi regulasi emosi yang efektif ketika mengalami emosi 

negatif. Cara peningkatan regulasi emosi yang dapat dilakukan oleh 

pasien penyalahgunaan Napza antara lain sebagai berikut: 

a. Relaksasi 

Relaksasi pernapasan dan relaksasi otot progresif merupakan strategi 

yang dapat dipakai untuk meregulasi emosi seseorang agar dapat 

mengatasi respon emosi negatifnya (Pujiyatmi, 2016; Pusvitasari, 

Wahyuningsih, & Astuti, 2016). 

b. Katarsis 

Katarsis merupakan strategi yang dapat dipakai untuk meningkatkan 

kemampuan regulasi seseorang. Katarsis dapat membantu seseorang 
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dalam melepaskan emosi negatifnya. Salah satu metode katarsis yang 

efektif untuk meningkatkan kemampuan regulasi emosi diantaranya 

adalah dengan menulis catatan harian (Rahmawati, Hardjajani, & 

Karyanta, 2015). 

2. Psikolog 

Adanya hubungan yang kuat antara resiliensi dan regulasi emosi 

dengan relapse pasien penyalahgunaan Napza, maka disarankan para 

psikolog agar dapat memberikan intervensi berupa relapse prevention 

yang menekankan pada program peningkatan resiliensi dan regulasi 

emosi. Diharapkan dengan begitu tingkat relapse pasien penyalahgunaan 

Napza dapat ditekan. 

3. Peneliti Selanjutnya 

Variabel yang dilibatkan dalam penelitian ini masih terbatas pada 

dua hal, yaitu resiliensi dan regulasi emosi, sehingga penelitian 

selanjutnya dapat meneliti variabel lain agar hasilnya lebih menyeluruh. 

Peneliti selanjutnya sebaiknya dapat meneliti variabel lain yang dapat 

mempengaruhi relapse pasien penyalahgunaan Napza. Variabel lain 

mungkin dapat berpengaruh terhadap relapse antara lain terkait dengan 

faktor cravings, dukungan sosial, efikasi diri, dan gaya hidup.   

 

 

 


