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Abstract.
The purpose of this study aims to examine empirically whether there is a correlation between coping 
strategy and self-efficacy in drugs abusers during recovery in rehabilitations. Subjects of this research 
were 55 early adulthood with the age range from 18 to 40 years old who has recovery in Surabaya. 
Data collection tools in this resarch was psychological scale. The scale which measured Self-efficacy 
consisted of 10 items adapted from Ralf Schwarzer’s General self-efficacy. The scale which measured 
coping strategy consisted of 50 items adapted from Lazarus and Folkman’s Ways of Coping Scale.  
From this research, Reliability from ways of Coping Scale was 0,882 and General Self-efficacy Scale 
was 0,877. Data analysis was performed by Pearson correlation techniques with the helps from IBM 
SPSS Software 20.0. The results of this research showed correlation between coping strategy and 
self-efficacy. The correlation was 0,587 with the p=0,000. This indicated that there was a significant 
positive correlations between coping strategy and self-efficacy in drugs abusers in rehabilitation.
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Abstrak.
Tujuan penelitian ini adalah menguji secara empiris apakah terdapat hubungan antara strategi 
coping dengan self-efficacy pada penyalahguna narkoba. Subjek penelitian ini berjumlah 55 subjek 
dewasa awal dengan rentang usia 18-40 tahun yang berada pada masa pemulihan di kota Surabaya. 
Alat pengumpulan data pada penelitian ini berupa skala psikologi. Alat ukur variabel Self-efficacy 
terdiri dari 10 butir yang diadaptasi dari General Self-efficacy milik Ralf Schwarzer dan  alat ukur 
Strategi Coping terdiri dari 50 butir yang diadaptasi dari Ways of Coping yang disusun oleh Folkman 
dan Lazarus. Skala ways of coping mendapat reliabilitas sebesar 0,882, sedangkan skala self-efficacy 
mendapat reliabilitas sebesar 0,877. Analisis data dilakukan dengan teknik korelasional Pearson 
dengan bantuan software IBM SPSS versi 20.0. Hasil analisis data dari penelitian menunjukkan 
nilai korelasi antara variabel strategi coping dan self-efficacy sebesar 0,587 dengan p sebesar 0,000. 
Hal ini menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif yang signifikan antara strategi coping dengan 
self-efficacy pada penyalahguna narkoba pada masa pemulihan.
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PENDAHULUAN

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 
mengalami kenaikan sebesar 6,95% per tahun di 
Jawa Timur (Laporan Tahunan Data P4GN, 2011). 
Total kasus penyalahgunaan dan peredaran narkoba 
di Jatim sebanyak 1.443 kasus. Surabaya menduduki 
peringkat pertama karena hampir 70 persen kasus 
tersebut diungkap atau terjadi di Surabaya (Akbar, 
2010).

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. Penggunaan narkotika 
secara terus menerus dapat menyebabkan 
ketergantungan baik fisik maupun mental 
(Hermawan, 1985). Berdasarkan Undang-undang 
Nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika, dan 
undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang 
Narkotika, korban 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 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. Sebagian besar yang dirawat adalah 
korban pada masa usia produktif yaitu antara usia 
21-40 tahun sejumlah 739 orang, dan kebanyakan 
belum menikah yaitu 440 orang, serta sebagian 
besar adalah laki-laki yaitu 980 orang (Laporan 
Tahunan Data P4GN, 2011).

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% (Hawari, 1991). 
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). Di 
Indonesia sendiri angka kekambuhan sangat tinggi 
dimana 9 dari 10 mantan pecandu narkoba kembali 
menjadi pecandu (Medistra,2003).

Salah satu aspek penting yang berkaitan 
dengan hasil dari treatment yang dilakukan adalah 
harapan (expectancy) dan self-efficacy dalam 
melawan penyalahgunaan obat-obatan (Bandura 
dalam George,2007). Semakin baik self-efficacy 
seseorang, maka hasil yang didapatkan akan 
semakin baik (Velicer,1990). Didalam konteks 
situasi relapse penyalahguna narkoba, salah satu 
yang aspek penting yang berhubungan dengan 
self-efficacy yang dimiliki seseorang adalah Coping. 
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).

Menguji secara empiris mengenai 
hubungan strategi coping terhadap self-efficacy 
penyalahguna narkoba pada masa pemulihan di 
Indonesia khususnya di Surabaya.

Self-efficacy merupakan faktor kognitif yang 
ditekankan oleh Bandura (1997), yaitu keyakinan 
bahwa seseorang dapat menguasai situasi dan 
menghasilkan hasil yang positif (Baumeister,2007). 
Faktor-faktor yang mempengaruhi self-efficacy 
diantaranya adalah motivasi, budaya, status sosial, 
task difficulty, suku atau ras, evaluasi diri, dan 
strategi coping. Dimensi self efficacy terdapat tiga 
aspek yaitu tingkat kesulitan tugas (magnitude 
level), umum (generality), dan kekuatan atau 
keyakinan (strength).

Coping adalah sebuah proses dimana 
individu berusaha mengatur pertentangan antara 
tuntutan dan sumber daya yang ada dalam situasi 
yang dapat menimbulkan stres. Mengatur dalam 
definisi ini menunjukkan bahwa upaya dalam 
mengatasi masalah bervariasi dan tidak selalu 
mengarah pada pemecahan masalah (Sarafino, 
2008). Menurut Lazarus dan Folkman (1984) 
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Strategi Coping adalah suatu proses untuk 
mengatasi berbagai macam tuntutan baik dari 
sisi internal maupun eksternal yang melebihi 
kapasitas orang tersebut (dalam Taylor,1999 dalam 
Angraeni dan Yuniar,2012). Lazarus dan folkman 
juga mengklasifikasikan strategi coping menjadi 
dua kelompok besar yaitu terfokus pada masalah 
(problem-focused coping) dan terfokus pada emosi 
(emotion focused coping). Aspek-aspek dalam 
problem focused coping adalah confrontative coping, 
seeking social support, dan planful problem solving. 
Sedangkan aspek dalam emotion focused coping 
yaitu self-control, distancing, positive reappraisal, 
accepting responsibility, dan escape/avoidance. 

Usaha individu dalam mengelola tuntutan 
yang menimbulkan stres atau coping dapat 
dilakukan melalui dua bentuk strategi coping diatas 
yaitu problem focused coping dan emotion focused 
coping. Kedua strategi coping tersebut dapat 
digunakan individu secara bersamaan. Perbedaan 
individu juga mempengaruhi bagaimana strategi 
coping yang ia gunakan dalam situasi tertentu 
(Taylor, 2003).

Strategi Coping yang dilakukan seseorang 
dapat mempengaruhi self-efficacy yang dimilikinya. 
Ketika seseorang bisa melakukan strategi coping 
dengan efektif maka self-efficacy atau keyakinan 
yang dimilikinya akan baik, tetapi juga sebaliknya 
apabila strategi coping yang dilakukan seseorang 
tidak efektif maka akan mengakibatkan self-efficacy 
yang dimiliki orang tersebut rendah atau kurang 
baik (Larimer,1990).

METODE PENELITIAN

Format  penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah penelitian explanatory yaitu 
berusaha menjelaskan alasan terjadinya suatu 
peristiwa (Neuman,2000). Tipe penelitian ini dipilih 
karena sejalan dengan tujuan penelitian yaitu 
pengujian hipotesa yang dirumuskan oleh peneliti 
dan menjelaskan hubungan kausal antara variabel-
variabel penelitian yaitu hubungan strategi coping 
terhadap self-efficacy penyalahguna narkoba.

Penelitian ini menggunakan skala General 
Self-efficacy (GSE) yang disusun oleh Ralf Schwarzer 
dan Matthias Jerusalem pada tahun 1981 untuk 

mengukur variabel Self-efficacy, sedangkan untuk 
mengukur variabel strategi coping menggunakan 
alat ukur Ways of Coping (WCQ) yang dibuat oleh 
Lazarus dan Folkman pada tahun 1985. Penulis 
menggunakan alat ukur yang telah standar 
yang telah ditranslasikan ke dalam Bahasa 
Indonesia untuk pengambilan data. Proses 
translasi dilakukan dengan bantuan orang yang 
berkompetensi dalam Bahasa Inggris dan telah 
melalui proses rater setelah ditranslasikan kepada 
dosen-dosen Fakultas Psikologi Universitas 
Airlangga sebagai professional judgement. Alat ukur 
yang diujikan telah mengalami pembenahan pada 
tiap-tiap aitemnya setelah melalui proses translasi 
dan rater. Pengambilan data dalam penelitian ini 
menggunakan uji terpakai.

Alat ukur General Self-efficacy terdiri dari 
10 aitem dengan 4 alternatif jawaban tidak setuju 
(1), agak setuju (2), setuju (3), sangat setuju (4) 
(Schwarzer,Ralf & Jerussalem, Matthias,1995). Alat 
ukur GSE ini memiliki reliabilitas sebesar 0,80. 
Setelah melalui proses uji terpakai dan melalui 
perhitungan menggunakan software IBM SPSS 20.0 
tidak terdapat aitem yang gugur dan mendapatkan 
koefisien reliabilitas sebesar 0,877.
Alat ukur Ways of Coping terdiri dari 50 aitem 
dengan 4 alternatif jawaban yaitu 0 (tidak pernah), 
1 (jarang), 2 (kadang-kadang), dan 3 (sering) 
(Folkman,S.,Lazarus.,1986). Setelah melalui proses 
uji terpakai dan melalui perhitungan menggunakan 
software IBM SPSS 20.0 terdapat 23 aitem gugur 
dan mendapatkan koefisien reliabilitas sebesar 
0,882.

HASIL DAN BAHASAN

 Penelitian ini terdiri dari 55 orang subjek 
penyalahguna narkoba yang berada pada masa 
pemulihan yang berumur antara 18-40 tahun. Dari 
keseluruhan subjek atau sebanyak 55 orang subjek, 
terdapat  39 subjek sebesar 70,9% memiliki self-
efficacy pada level sedang. Hal ini dapat diartikan 
bahwa penyalahguna narkoba memiliki self-efficacy 
yaitu keyakinan terhadap kemampuanya untuk 
menghasilkan hasil yang diinginkan hanya pada 
intensitas yang sedang. Pada variabel strategi coping, 
41 orang subjek atau sebesar 41,5% memiliki strategi 
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coping pada level sedang. Hal ini dapat dikatakan 
bahwa mayoritas subjek dalam penelitian ini yaitu 
penyalahguna narkoba pada masa pemulihan 
dapat mengatasi berbagai macam tuntutan baik 
dari sisi internal maupun eksternal hanya pada 
intensitas yang sedang.  Kadar strategi coping 
yang sedang dapat dipengaruhi oleh bagaimana 
ia mempresepsikan suatu situasi (Lazarus dan 
Folkman, 1984 dalam Feldman,2009).
 Berdasarkan hasil analisis data yang telah 
dijelaskan didapatkan signifikansi sebesar 0,000. 
Hal ini menyatakan bahwa terdapat hubungan 
antara strategi coping dengan self-efficacy pada 
penyalahguna narkoba. Hipotesis kerja (Ha) 
yang terbukti dan hipotesis nol (Ho) yang ditolak 
disebabkan oleh nilai signifikansi dari koefisien 
korelasi penelitian sebesar 0,000. Adapun koefisien 
korelasi dalam penelitian ini adalah sebesar 0,587 
bernilai positif yang berarti terdapat hubungan 
positif yang kuat  antara kedua variabel dalam 
penelitian ini. Strategi coping pada penyalahguna 
narkoba berada pada level yang tinggi atau dapat 
dikatakan efektif, maka self-efficacy yang dimiliki 
juga berada pada level yang tinggi atau baik. 
Sebaliknya, apabila strategi coping berada pada level 
yang rendah atau  tidak efektif maka self-efficacy 
pada penyalahguna narkoba juga akan berada pada 
level yang rendah atau tidak baik. Dalam penelitian 
memiliki koefisien korelasi sebesar 0,587 sehingga 
dapat diartikan bahwa kedua variabel dalam 
penelitian ini memiliki korelasi yang kuat.
 Dalam konteks penyalahguna narkoba, 
seseorang yang berada dalam masa pemulihan, 
apabila mampu membangkitkan self-efficacy 
dalam dirinya secara efektif, maka ia akan 
mampu mengendalikan diri dari keinginan untuk 
menggunakan obat-obatan kembali, mempunyai 
satu tujuan yang pasti disertai dengan komitmen 
untuk mencapai tujuan kesembuhan dan tidak 
kembali pada penyalahgunaan narkoba. Pada 
konteks penelitian ini dipaparkan bahwa strategi 
coping yang dilakukan akan berkorelasi dengan 
self-efficacy atau  keyakinan  pada diri para 
penyalahguna. Oleh sebab itu, strategi coping 
merupakan aspek yang penting bagi penyalahguna 
narkoba yang sedang menjalani masa pemulihan. 
Strategi coping yang dilakukan dengan efektif 

dapat membuat self-efficacy semakin baik (Larimer, 
Palmer, Marlatt, 1999; Witkiewitz & Marlatt, 
2004). Adanya hubungan antara strategi coping 
dengan self-efficacy pada penyalahguna narkoba 
mendukung pernyataan  bahwa apabila seseorang 
dapat  melakukan coping dengan efektif maka 
orang tersebut dapat memiliki self-efficacy yang 
baik (Larimer, Palmer, Marlatt, 1999;Witkiewitz & 
Marlatt, 2004).

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis data yang 
dilakukan pada penelitian ini, penulis menarik 
sebuah simpulan bahwa terdapat hubungan 
positif antara strategi coping dan self-efficacy pada 
penyalahguna narkoba yang sedang berada pada 
massa pemulihan. Semakin efektif strategi coping 
maka akan semakin baik self-efficacy yang dimiliki 
individu. Sebaliknya, semakin tidak efektif strategi 
coping maka semakin tidak baik pula self-efficacy 
yang dimiliki individu.

Adapun saran yang dapat diberikan 
berdasarkan hasil penelitian mengenai hubungan 
strategi coping dan self-efficacy pada penyalahguna 
narkoba pada masa pemulihan: (1) bagi peneliti 
selanjutnya hendaknya lebih spesifik pada self-
efficacy penyalahguna narkoba dan menggunakan 
variabel lain selain strategi coping (2) bagi 
penyalahguna narkoba yaitu pentingnya mengatasi 
berbagai macam tuntutan baik internal maupun 
eksternal secara efektif, karena keefektifan 
tersebut akan berdampak pada keyakinan diri 
(Self-efficacy) dalam menjalani masa pemulihan 
dimana hal tersebut akan memudahkan kepulihan 
para penyalahguna narkoba sehingga diharapkan 
tidak terjadi relapse atau kekambuhan dikemudian 
hari (3) saran untuk pengelola tempat pemulihan 
atau rehabilitasi adalah pentingnya efektifitas 
strategi coping yang mungkin dapat diberikan 
melalui pelatihan dan pengajaran yang bermuatan 
bagaimana mengatasi tuntutan-tuntutan internal 
dan eksternal secara efektif selama menjalani proses 
pemulihan.
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