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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Penyalahgunaan  narkoba bukan merupakan hal yang asing lagi akhir-akhir 

ini. Data yang didapat oleh World Health Organization (WHO) pada tahun 2008 

menyebutkan terdapat 15,3 juta orang di dunia memiliki gangguan 

penyalahgunaan narkoba. Penggunaan narkoba melalui jarum suntik sudah meluas 

di 148 negara dunia dimana diantaranya terdapat 120 negara yang sudah terinfeksi 

HIV (Facts and Figures, 2012). Terdapat 200 juta orang di dunia atau 5% dari 

populasi orang dewasa di dunia menyalahgunakan obat-obatan (ASEAN,2007). 

Sedangkan untuk wilayah Asia juga telah terjadi peningkatan 

penyalahgunaan narkoba khususnya Asia Tenggara yang dilakukan oleh kalangan 

pemuda. Dalam penelitian Drug Abuse in Asia disebutkan bahwa 30-40% 

mahasiswa laki-laki dan 3-6% mahasiswa perempuan di Thailand telah 

menggunakan ganja, 10 persen laki-laki dan perempuan di tempat yang sama 

menggunakan heroin. Penyalahgunaan heroin dan opiat merajalela pada tahun 

1970 di Thailand dan mempengaruhi orang-orang muda di Asia Tenggara. 

Penyalahgunaan narkoba telah menyebar lebih lanjut di Asia baik secara sosial 

dan geografis (Suwanwela, 1986). Penelitian lebih lanjut pada tahun 2002 yang 

berjudul Drug Problem in Southeast and Southwest Asia menyebutkan bahwa 

pada tahun 2002 permasalahan narkoba di Asia semakin serius terutama di 
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Afganistan, Myanmar, dan Laos yang merupakan tiga produsen terbesar opium 

ilegal dunia. Jenis yang banyak digunakan di Asia Tenggara adalah Opiat 

terutama Opium dan Heroin. Jenis penggunaan narkoba dengan suntik ini 

merupakan penyebab utama penyebaran virus HIV/AIDS di Asia Tenggara dan 

Asia Barat Daya. Semakin lama penyalahgunaan narkoba semakin meningkat 

pada kalangan pemuda termasuk di kawasan Kamboja, Cina, Laos, Myanmar, 

Filipina, Thailand, dan Indonesia (Kulsudjarit, 2004) 

Masalah mengenai penyalahgunaan Narkoba di Indonesia sendiri bukan 

merupakan permasalahan yang baru, tetapi sudah marak sejak tahun 1969. 

Semakin lama masalah mengenai penyalahgunaan narkoba bukan lagi dianggap 

sebagai cara untuk mengatasi tekanan hidup atau sekedar hiburan saja, tetapi 

sudah merupakan bagian dari pola hidup modern yang semakin lama semakin 

kompleks. Modernisasi ini juga mengakibatkan adanya perubahan sosial termasuk 

juga perubahan cara mendidik dalam keluarga, misalnya orang tua yang 

memberikan banyak kelonggaran pada anak-anaknya. Demikian pula pola hidup 

konsumtif yang semakin lama semakin mewarnai kehidupan di perkotaan yang 

salah satu dampaknya adalah kenakalan remaja dan penyalahgunaan zat terlarang. 

(Hawari, 1991) 

Kasus mengenai penyalahgunaan nakoba mengalami peningkatan yang 

signifikan setiap tahunnya. Berdasarkan data laporan Direktorat Reserse Narkoba 

Polda Jawa Timur dan Jajaran Polres, tercatat jumlah kasus narkoba yang 

meningkat dari 2.255 pada tahun 2007 menjadi 3.039 kasus pada tahun 2011, 

dengan kenaikan sebesar 6,95% per tahun di Jawa Timur. (Laporan Tahunan Data 
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P4GN, 2011). Paparan dari data statistik Badan Narkotika Provinsi (BNP) Jatim 

mengenai terungkapnya jumlah kasus penyalagunaan dan peredaran narkoba di 

Jatim dalam kurun waktu lima tahun (2004-2009), Surabaya menduduki peringkat 

pertama. Total kasus penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Jatim sebanyak 

1.443 kasus. Hampir 70 persen kasus tersebut diungkap atau terjadi di Surabaya. 

Sedangkan sisanya terjadi di kota dan kabupaten lainnya di Jatim, seperti Malang, 

Kediri, Bojonegoro, Madiun, dan Madura (Akbar, 2010), seperti yang tercatat 

oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim pada tahun 2011, Surabaya 

menduduki peringkat 1 dengan kenaikan sebanyak 29,4% bila dibandingkan kasus 

pada tahun sebelumnya (Laporan Tahunan Data P4GN, 2011) 

Bukan hanya penyalahguna zat yang semakin meningkat tetapi juga 

semakin banyaknya jumlah zat yang disalahgunakan, seperti yang diberitakan 

pada surat kabar harian Jawa Pos, Narkoba yang paling banyak disalahgunakan 

adalah jenis ganja dengan total sebanyak 18.582,34 gram pada tahun 2010. 

Sedangkan kasus yang terjadi pada  ramadhan tahun 2011, Polrestabes dan 

jajarannya berhasil mengungkap 80 kasus narkoba dengan 99 tersangka dengan 

rincian 40,01 gram sabu-sabu dan 9,32 gram putaw. Pada bulan Ramadhan tahun 

2012 Polrestabes Surabaya berhasil mengungkap hanya 23 kasus narkoba dengan 

29 dengan barang bukti yang lebih banyak daripada tahun sebelumnya dengan 

jumlah berat dua kali lipat dari tahun sebelumnya yaitu 120,74 gram sabu-sabu, 

35 butir ekstasi, dan 4040 butir double L. (Penyalahguna, 2012) 

Kepala Badan Nasional Narkoba (BNN) Komjen Pol Sutanto menyebutkan 

bahwa sekitar 15 ribu orang Indonesia meninggal akibat mengonsumsi obat-
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obatan terlarang atau narkoba. Saat ini sebanyak 3,2 juta penduduk menjadi 

penyalahguna narkoba termasuk 800 orang yang terpaksa dirawat di beberapa 

panti di dalam dan luar negri. Rincian kelompok pemakai secara teratur untuk 

ganja sebanyak 71%, sabu-sabu sebanyak 57%, ekstasi sebanyak 34%, obat 

penenang sebanyak 25% dan heroin atau putaw sebanyak 62%. (Pelajar, 2008). 

Badan Narkotika Nasional (BNN) menyebutkan bahwa mayoritas pengguna 

narkoba secara ilegal adalah laki-laki berusia produktif, dan para siswa mulai dari 

yang duduk di sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Di Indonesia, maraknya 

pengguna narkoba ilegal di kalangan pemuda menjadi catatan khusus, karena 

pemuda merupakan sumber daya manusia berusia produktif yang sangat 

diandalkan sebagai penggerak dalam pembangunan nasional. (Amriel, 2008) 

Tersangka yang terlibat kasus tindak pidana Narkoba tahun 2011 DI Jawa Timur, 

yang berusia lebih dari 25 tahun sebanyak 2.337 orang dan pada usia ini 

merupakan angka tertinggi dibandingkan usia dibawahnya yaitu pada usia 20-24 

tahun sebanyak 596 orang, sedangkan pada usia 15-19 tahun sebanyak 267 orang. 

(Laporan Tahunan Data P4GN, 2011). 

Narkoba adalah zat yang bila dimakan, diminum, atau dimasukkan melalui 

suntikan ke tubuh manusia akan mengubah fungsi badan manusia. Persoalan akan 

timbul apabila obat-obatan ini disalahgunakan, karena penggunaan secara 

berlebihan akan berdampak berbahaya baik terhadap individu tersebut juga bagi 

masyarakat. Narkoba dapat membuat penggunanya menjadi pelupa, tertekan, 

gelisah, apatis, dan muram. Penggunaan narkotika secara terus menerus dapat 

menyebabkan ketergantungan baik fisik maupun mental. Kebergantungan ini 
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dapat mendorong untuk berbuat kejahatan guna untuk memperoleh uang yang 

dibutuhkan untuk membeli barang haram tersebut (Hermawan, 1985). 

Menurut BNN dampak penyalahgunaan narkoba antara lain gangguan 

kesehatan jasmani yaitu fungsi organ tubuh terganggu (hati, jantung, paru-paru, 

otak, dan lain-lain), penyakit menular karena penggunaan jarum suntik bergantian 

(hepatitis, HIV/AIDS), overdosis yang menyebabkan kematian, ketergantungan, 

yang menyebabkan gejala sakit jika pemakaiannya dihentikan atau dikurangi, 

serta meningkatkan jumlah  narkoba yang dikonsumsi, gangguan kesehatan jiwa 

(gangguan perkembangan mental, emosional dan paranoid), gangguan dalam 

kehidupan keluarga, sekolah, dan sosial (pertengkaran, masalah keuangan, putus 

sekolah, menganggur, kriminalitas, dipenjara, dikucilkan, dll) (Laporan Tahunan 

Data P4GN, 2011) 

Penyalahgunaan narkoba juga memiliki dampak yang negatif bagi 

kesehatan, seperti HIV/AIDS, hepatitis, dan bronkitis. Selain itu, perasaan yang 

dialami pecandu sebagai manifestasi efek jangka panjang pengonsumsian narkoba 

adalah kecemasan, hilangnya rasa percaya diri, mudah marah, depresi, rendah diri, 

danboredom (Amriel,2008).  Dampak dari penyalahgunaan zat tidak hanya 

sampai pada penggunanya saja melainkan membawa dampak pada keluarga dan 

masyarakat sehingga permasalahan ini memerlukan penanganan secara 

profesional. (Pelayanan,2009) 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika, dan 

undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, korban 
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penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif sangat memerlukan 

pelayanan dan rehabilitasi sosial yang meliputi aspek fisik, mental, spiritual, 

sosial, dan vokasional agar dapat menjalankan fungsi sosialnya dengan wajar 

dalah kehidupan sehari-hari sebagai warga negara Indonesia (Pelayanan, 2009). 

Jumlah penyalahguna narkoba yang diterapi dan rehabilitasi yang 

bersumber dari hasil penjangkauan dari pendampingan Satgas Bidang Data yang 

berasal dari Instansi Pemerintah maupun swasta di Jawa Timur sebanyak 1.054 

orang yaitu berasal dari RSUD Dr.Soetomo, Rumah Sakit Jiwa Menur, Rumah 

Sakit Jiwa Lawang, UPT Rehsos serta LSM Yakita, Ponpes Inaba XIX serta 

pondok Doulos Batu yang menangani layanan penyalahgunaan Narkoba. 

Sebagian besar yang dirawat adalah korban pada masa usia produktif yaitu antara 

usia 21-40 tahun sejumlah 739 orang (76,9%), dan kebanyakan belum menikah 

yaitu 440 orang (41,7%) serta sebagian besar adalah laki-laki yaitu 980 orang 

(92,9%). (Laporan Tahunan Data P4GN, 2011). 

Hasil penjangkauan dan pendampingan Satgas, penyalahguna narkoba yang 

berada di tempat rehabilitasi masih terbatas, masih relatif kecil dibandingkan 

dengan jumlah kasus penyalahguna narkoba yang semakin hari semakin 

meningkat. Jumlah penyalahguna yang dirawat dan direhabilitasi di Jawa Timur 

yaitu 1054 orang sedangkan jumlah penyalahguna narkoba berdasarkan jenis 

narkoba didapatkan sebanyak 2674 orang, hal ini berarti bahwa satu orang 

tersangka korban penyalahgunaan narkoba tidak menggunakan satu jenis obat saja 

tetapi menggunakan kurang lebih 3 jenis narkoba. (Laporan Tahunan Data P4GN, 

2011). 
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Dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis pada Ibu Nelly yakni 

Psikolog Ruwatan Metadon RSUD Dr.Soetomo Surabaya pada tanggal 28 

Oktober 2011, Ibu nelly mengungkapkan bahwa ketika orang tua menyadari 

bahwa anaknya adalah seorang pengguna, reaksi mereka bermacam-macam, ada 

yang langsung mencari informasi ke rumah sakit, dari teman-teman, ada juga 

yang hanya diam karena merasa malu dan stres dikarenakan anak atau anggota 

keluarga mereka yang terjebak dalam zat terlarang ini. Orang tua yang betul-betul 

memahami anak akan berusaha mengobati anak dengan sasaran utama yaitu 

menghubungi rumah sakit atau pusat rehabilitasi. 

Tempat rehabilitasi untuk mengurangi angka penyalahgunaan zat memang 

telah banyak didirikan di Indonesia, akan tetapi sangat disayangkan penyalahguna 

narkoba yang berada di rehabilitasipun belum mencapai tahap memuaskan secara 

universal karena masih tingginya angka kekambuhan yaitu sebesar 43,9% dan 

penyalahgunaan ini merupakan penyakit kronik yang berulang kali kambuh 

(Hawari, 1991). 

Dapat disimpulkan bahwa di Indonesia khususnya di Surabaya 

permasalahan tentang narkoba semakin merajalela, tempat pemulihannya pun 

sebenarnya sudah banyak disediakan oleh pemerintah akan tetapi individu yang 

menyadari bahwa rehabilitasi merupakan cara yang ideal untuk menyembuhkan 

ketergantungan yang dialaminya masih sedikit. Permasalahan yang terjadi tidak 

hanya sampai disitu saja, penyalahguna narkoba yang sudah ada dalam masa 

pemulihan atau rehabilitasi belum banyak yang benar-benar sembuh, angka 

kekambuhan atau relapse juga semakin tinggi. 
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Dari data-data yang telah disampaikan diatas juga menunjukkan bahwa 

remaja dan dewasa awal beresiko tinggi terhadap penyalahgunaan zat. Seiring 

dengan munculnya berbagai macam intervensi untuk mengurangi masalah 

penyalahgunaan zat, ternyata timbul permasalahan yang lain yaitu kekambuhan 

(relapse), dimana para penyalahguna zat yang sudah di intervensi kembali lagi 

menggunakan zat tersebut. Relapse menjadi permasalahan yang sering terjadi 

dalam treatment atau pengobatan yang diberikan pada penyalahguna zat. (Dennis 

dan Godley, 2007 dalam Michael,2009) 

Upaya pengobatan untuk penyalahgunaan narkoba melibatkan pencegahan 

untuk kambuh. Definisi dari kambuh (relapse) bervariasi, namun kebanyakan 

kasus dari relapse ini mengacu pada kembalinya ke penggunaan narkoba atau 

meningkatnya frekuensi penggunaan zat terlarang. Dapat diprediksikan bahwa 

dari sepertiga sampai setengah jumlah pasien akan cenderung kembali 

menggunakan zat terlarang setidaknya sekali dalam 12 bulan masa pengobatan 

(Grella, Joshi, & Hser, 2004 ; Williams & Chang, 2000 dalam Winters,2009). 

Dalam penelitian lain juga menyebutkan bahwa telah diperkirakan 40%-60% dari 

pasien penyalahgunaan narkoba akan kambuh (relapse). Di Indonesia sendiri 

angka kekambuhan sangat tinggi dimana 9 dari 10 mantan pecandu narkoba 

kembali menjadi pecandu. (Medistra,2003). 

Dalam pengobatan atau pemulihan penyalahgunaan obat, indikator 

keberhasilan dari treatment tersebut diantaranya dapat diukur dari kadar 

penggunaan obat pasien dan keterlibatan pengobatan pengguna termasuk 

kehadiran dalam sesi konseling dengan konselor mereka. Mengingat salah satu 
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tujuan dari treatment ini diarahkan pada perubahan kognitif individu (konseling, 

intervensi perilaku kognitif, pencegahan untuk kambuh, motivasi, dll), proses-

proses tersebut digunakan untuk mengantisipasi penggunaan narkoba di masa 

mendatang. Bahkan akhir-akhir ini perhatian diberikan kepada presepsi pasien 

mengenai resiko kambuh (George, 2007). 

Dalam penelitian Maremmani dan Pacini mengenai Relapse Prevention 

and handling, dalam ranah klinis terdapat beberapa situasi yang dapat 

mempengaruhi terjadinya kekambuhan diantaranya adalah kembalinya subjek 

pada lingkungannya, tempat rehabilitasi yang kurang memadai, dan subjek yang 

merasa bahwa dirinya masih mempunyai kesempatan yang kedua untuk kembali 

mengulangi treatment dari awal. (Maremmani, 2009). 

Salah satu aspek penting yang berkaitan dengan hasil dari treatment yang 

dilakukan adalah harapan (expectancy) dan self-efficacy atau keyakinan diri 

sendiri dalam melawan penyalahgunaan obat-obatan, dimana konsep ini awalnya 

dikemukakan oleh Bandura dalam pembelajaran sosial terhadap perubahan 

perilaku (Bandura dalam George,2007). Karena semakin baik self-efficacy 

seseorang, maka hasil yang didapatkan akan semakin baik (Velicer,1990), 

sebaliknya, seseorang dengan self-efficacy yang tidak baik akan merasa dirinya 

kekurangan motivasi atau kemampuan untuk melakukan penolakan (Larimer, 

1999). Self-efficacy akan mempengaruhi pola pikir, reaksi emosional dalam 

membuat keputusan dan menjadi penentu keberhasilan performasi dan 

pelaksanaan suatu tugas (Mujiadi dalam Fitrianti,2011). Dalam penelitian ini 
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tugas yang disebutkan berkaitan dengan tugas seorang penyalahguna untuk tidak 

kembali menggunakan obat-obatan. 

Berdasarkan kelanjutan wawancara dengan Psikolog Metadon Ibu.Nelly 

dari Ruwatan Metadon RSUD Dr.Soetomo Surabaya pada tanggal 28 Oktober 

2011, ibu Nelly menyatakan bahwa pasien yang mendaftar untuk melakukan 

proses pengobatan sebenarnya memiliki keyakinan dan kemauan yang kuat untuk 

sembuh, tetapi pada kenyataannya masih banyak pasien yang mengalami 

kekambuhan yang dapat disebabkan karena lingkungan. Menurut Bandura 

(Fitrianti, 2001).  Self-efficacy seseorang dapat ditumbuhkan melalui empat faktor 

diantaranya pengalaman keberhasilan yang pernah dicapai oleh diri sendiri, ketika 

individu melihat orang lain telah berhasil melakukan sesuatu yang hampir sama 

dengan yang dikerjakan,  tidak mendapat tekanan secara fisik dan emosi, serta 

adanya saran atau persuasi verbal dari orang lain. 

Brehm dan Kassin (1999) menyatakan bahwa self-efficacy yang baik 

diperlukan untuk dapat menghasilkan out come yang diinginkan dalam suatu 

situasi atau proses pemulihan untuk tidak menggunakan narkoba kembali. Self-

efficacy merupakan keyakinan diri seseorang terhadap kemampuannya untuk 

mengatur dan melaksanakan serangkaian tindakan yang diperlukan untuk 

menghasilkan suatu hal. Konsep mengenai self-efficacy ini pada dasarnya 

melibatkan kemampuan yang terdiri dari aspek kegiatan sosial dan kemampuan 

untuk bertingkah laku (Fitrianti, 2011).  
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Self-efficacy merupakan aspek yang penting dalam ranah penelitian 

psikologi karena hubungannya dengan konsekuensi yang menguntungkan 

terutama dalam bidang kesehatan fisik dan mental (Gecas,1989). Self-efficacy juga 

merupakan prediktor yang signifikan dalam health outcome (Yang,2010). Self-

efficacy dapat dipengaruhi melalui banyak faktor, diantaranya adalah motivasi, 

budaya, status sosial seperti status pendidikan dan status kesehatan, task difficulty, 

suku dan ras, dan evaluasi diri (O’sullivan,2008). 

Penulis juga menemukan argumen teori yang menyatakan bahwa didalam 

konteks situasi relapse penyalahguna narkoba, salah satu yang aspek penting yang 

berhubungan dengan self-efficacy yang dimiliki seseorang adalah Coping. Coping 

merupakan response atau tanggapan seseorang terhadap situasi tertentu. 

Seseorang yang dapat melakukan coping dengan efektif didalam situasi berisiko 

tinggi maka akan memiliki self-efficacy yang baik. Sebaliknya, seseorang yang 

tidak melakukan coping secara efektif, tidak akan memiliki self-efficacy yang baik 

pula (Larimer, Palmer, Marlatt, 1999; Witkiewitz & Marlatt, 2004). Berdasarkan 

fakta-fakta yang telah dituturkan diatas, self-efficacy merupakan faktor penting 

dalam masa pemulihan penyalahgunaan narkoba dan faktor terpenting yang dapat 

mempengaruhi self-efficacy adalah coping. 

Self-efficacy bukan hanya memprediksi suksesnya seseorang melalu 

tantangan, tetapi juga berhubungan dengan aktifitas coping selama masa 

pemulihan (Diclemente, 1986). Dalam penelitian oleh Devonport dan Lane (2004) 

menyebutkan bahwa individu yang menggunakan strategi coping dengan efektif 

akan meningkatkan kepercayaan diri untuk meningkatkan kemampuannya. 
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Strategi coping yang dilakukan dilakukan dengan efektif seperti mencari 

dukungan atau mengatur waktu dengan baik, maka akan dapat mengahasilkan 

self-efficacy yang meningkat (Devonport,2004). 

Rasionalisasi dari penjabaran diatas adalah seseorang yang melakukan 

coping dengan efektif dapat memiliki self-efficacy yang baik, sedangkan 

seseorang yang melakukan coping dengan tidak efektif akan memiliki self-

efficacy yang kurang baik dan apabila hal ini terus dibiarkan maka dapat 

menyebabkan orang tersebut akan relapse atau kambuh dalam permasalahan 

penyalahgunaan narkoba. Keterkaitan antara coping dan self-efficacy inilah yang 

membuat peneliti ingin melakukan penelitian yang berjudul hubungan antara 

strategi coping dengan self-efficacy pada penyalahguna narkoba dalam masa 

pemulihan. 

1.2. Identifikasi Masalah 

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dimulai dari fenomena 

penyalahgunaan narkoba yang kian marak di Indonesia. Semakin banyak 

penyalahgunaan narkoba diimbangi dengan bertambahnya individu yang masuk 

dalam tempat pemulihan atau pusat rehabilitasi. Individu yang seharusnya dapat 

sembuh total dalam kurun waktu tertentu pada kenyataanya banyak yang harus 

kembali memasuki tempat pemulihan karena adanya kekambuhan (relapse). Salah 

satu aspek yang dapat menentukan seseorang akan mengalami kekambuhan atau 

tidak setelah melalui treatment dalam tempat pemulihan adalah self-efficacy yang 

dimilikinya.  
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Larimer, Palmer, Marlatt, 1999; Witkiewitz & Marlatt, 2004 mengkaji 

aspek yang berhubungan dengan self-efficacy yaitu Coping. Dalam penelitian ini 

juga disebutkan ketika seseorang dapat melakuan coping dengan efektif dapat 

membuat self-efficacy yang dimilikinya semakin baik, juga sebaliknya, apabila 

seseorang tidak dapat melakukan coping dengan efektif maka self-efficacy yang 

dimiliki orang tersebut akan rendah (Larimer,1999). 

Coping adalah sebuah proses dimana individu berusaha mengelola 

pertentangan antara tuntutan dan sumber daya yang dimilikinya (Sarafino,2008). 

Dalam menghadapi situasi tertentu, individu memiliki kecenderungan umum 

dalam menanggapi, menganalisis, dan mempersepsikan peristiwa yang sedang ia 

hadapi melalui strategi coping (Taylor,2003;Feldman,2009). Strategi coping 

adalah suatu  proses tertentu yang disertai dengan usaha untuk mengubah domain 

kognitif atau perilaku secara konstan untuk mengatur dan mengendalikan tuntutan 

dan tekanan eksternal maupun internal yang diprediksi akan membebani dan 

melampaui kemampuan dan ketahanan individu yang bersangkutan (Lazarus & 

Folkman dalam Bowman & stern,1996 dalam Kertamuda, 2009). 

Terdapat dua bentuk strategi coping yaitu coping yang terfokus pada 

masalah (Problem-focused coping) dan coping yang terfokus pada Emosi 

(emotion-focused coping). Kedua bentuk strategi coping ini merupakan suatu 

proses dan dapat digunakan secara bersamaan, tergantung dari situasi yang sedang 

dihadapi dan perbedaan individu (Taylor, 2003). Individu lebih cenderung 

menggunakan problem focused coping ketika melihat kesempatan yang realistis 

dan yakin akan dapat mengubah suatu situasi, sedangkan emotion focused coping 
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digunakan ketika individu merasa bahwa situasi tidak mungkin dapat diubah 

(Feldman, 2009). 

Berdasarkan pernyataan yang dijelaskan sebelumnya dinyatakan bahwa 

strategi coping yang dilakukan individu dalam menghadapi situasi yang menekan 

akan berdampak pada self-efficacy yang dimilikinya. Adanya strategi coping yang 

efektif dapat membuat self-efficacy individu semakin baik, juga sebaliknya, 

strategi coping yang tidak efektif dapat membuat self-efficacy yang dimiliki 

semakin tidak baik atau rendah. 

 

1.3. Batasan Masalah 

Dalam mengkaji permasalahan yang telah diuraikan penulis dalam latar 

belakang diatas, maka diperlukan pembatasan masalah yang jelas untuk 

menghindari pembahasan yang menyimpang. Pembatasan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

1.3.1.  Strategi Coping 

Strategi coping adalah suatu  proses tertentu yang disertai dengan usaha 

untuk mengubah domain kognitif atau perilaku secara konstan untuk mengatur 

dan mengendalikan tuntutan dan tekanan eksternal maupun internal yang 

diprediksi akan membebani dan melampaui kemampuan dan ketahanan individu 

yang bersangkutan (Lazarus&Folkman dalam Bowman&stern,1996 dalam 

Kertamuda,2009). 
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1.3.2. Self-efficacy 

Self-efficacy menurut Bandura merupakan perasaan atau penilaian seseorang 

mengenai kemampuan dan kompetensi yang dimiliki untuk menyelesaikan tugas 

yang diberikan kepadanya. Self-efficacy adalah evaluasi seseorang terhadap 

kemampuan dirinya untuk melakukan sebuah tugas, mencapai tujuan, atau 

mengatasi hambatan (Dalam Panjares, F & Schunk, 2001 dalam Fitrianti.,dkk, 

2011).  

1.3.3. Penyalahguna Narkoba 

Penyalahguna obat-obatan berlebihan dengan terus menerus dan tidak sesuai 

dengan aturan kesehatan dan bukan merupakan upaya medis (Maramis, 1980) 

yang sedang melakukan pemulihan dengan menjalani program pengobatan dengan 

tujuan untuk menghentikan pemakaian narkoba di Kota Surabaya. 

1.4. Rumusan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang dan tujuan yang telah diuraikan diatas maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengaji secara empiris 

“apakah ada hubungan strategi coping dengan self-efficacy pada penyalahguna 

narkoba pada masa pemulihan?”.  

1.5. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris mengenai 

hubungan strategi coping terhadap self-efficacy penyalahguna narkoba pada masa 

pemulihan di Indonesia khususnya di Surabaya. 
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1.6. Manfaat Penelitian 

1.6.1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis sebagai berikut: 

1. Memberi sumbangan alamiah mengenai self-efficacy pada penyalahguna 

narkoba. 

2. Memberi sumbangan kajian mengenai strategi coping pada penyalahguna 

narkoba. 

 

1.6.2. Manfaat Praktis 

1. Memberikan informasi kepada para penyalahguna narkoba akan 

pentingnya menjaga diri dari kekambuhan (relapse). 

2. Menambah pengetahuan kepada penyalahguna narkoba mengenai 

hubungan strategi coping dengan self-efficacy. 

3. Memberikan informasi kepada penyalahguna narkoba mengenai self-

efficacy yang merupakan faktor yang penting untuk penyalahguna 

narkoba yang ada pada masa pemulihan. 

4. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah dan memperkaya 

ilmu pengetahuan dan data dari penelitian yang telah dilakukan penulis. 
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