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MOTTO 

ِ اُْسَوةٌ َحَسنَةٌ ِلَِّمْن َكاَن  َ َكثِْيًرا  لَقَْد َكاَن لَُكْم فِْي َرُسْوِل ّٰللاه ِخَر َوذََكَر ّٰللاه َ َواْليَْوَم اْْلٰ يَْرُجوا ّٰللاه  

 Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu 

(yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari Kiamat 

dan yang banyak mengingat Allah. 

(QS. Al-Ahzaab:21)1 

 

  

 
1Departemen Agama Al-Qur’an, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Bandung: PT Sygma 

Examedia Arkanleena, 2009), hlm 66. 
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ABSTRAK 

 

 

Adib Af’al Imaduddin (16220047). Self Compassion pada Mantan 

Penyalahguna NAPZA di Jogja Care House. Skripsi. Yogyakarta:  Program Studi 

Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan 

Kalijaga 2021. 

Latar belakang judul ini adalah karena banyaknya kasus penyalahgunaan 

NAPZA di Jogja yang sangat meresahkan bagi warga Jogja khususnya. Kaum muda 

atau remaja merupakan target sasaran utama dalam pengedaran NAPZA. Hal 

tersebut karena adanya rasa ingin tahu yang tinggi, pemikirannya masih labil dan 

juga masih belum mengerti betul mana yang harus dihindari dan juga mana yang 

harus dijauhi. Remaja juga tidak mengetahui proses rehabilitasi bagi penyalahguna 

NAPZA. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tahapan 

self compassion pada mantan penyalahguna NAPZA yang sedang menjalani 

program rehabilitasi di Panti Rehabilitasi Jogja Care House. 

 Jenis penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan jumlah 

subjek penelitian sebanyak 3 orang yaitu 2 residen mantan penyalahguna NAPZA 

yang sedang menjalani program rehabilitasi, serta 1 konselor sekaligus pimpinan 

dari panti rehabilitasi Jogja Care House. Objek penelitian yaitu tahapan self 

compassion pada mantan penyalahguna NAPZA yang sedang menjalani program 

rehabilitasi di Jogja Care House. Alat pengumpulan data menggunakan wawancara, 

observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan deskriptif kualitatif 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 11 tahapan self compassion 

pada mantan penyalahgunaan NAPZA yang menjalani program rehabilitasi di Jogja 

Care House adalah belajar tentang kasih sayang, motivasi diri, belas kasih terhadap 

diri sendiri, empati, perhatian penuh (mindfulness), tindakan, interaksi sosial, 

membangun simpati, memperluas simpati, pengakuan, serta berdamai dengan 

musuh (masa lalu). 

 

Kata kunci: Self Compassion, Mantan Penyalahgunaan NAPZA 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Pada penelitian ini terdapat beberapa hal yang perlu dipertegas. 

Pentingnya penegasan judul adalah untuk membatasi, menghindari kerancuan 

dan salah tafsir pembaca dari berbagai pihak. Istilah-istilah dalam penelitian ini 

adalah “Self Compassion pada Mantan Penyalahguna NAPZA di Panti 

Rehabilitasi Jogja Care House”. Penegasan judul juga bertujuan untuk 

membatasi masalah penelitian, menjelaskan makna istilah dalam judul 

penelitian, dan menjelaskan maksud judul. Adapun istilah yang perlu dijelaskan 

adalah sebagai berikut: 

1. Self Compassion 

Self compassion adalah suatu bentuk sikap dan perilaku untuk 

mengurangi penderitaan akibat individu mengalami penderitaan dan 

kegagalan diri sehingga memunculkan pemikiran dan perasaan negatif. 

Individu perlu menerima dan terbuka terhadap pikiran dan perasaan akibat 

kekurangan dan kegagalanya agar mampu bersikap lebih baik terhadap diri 

sendiri.2 Dengan demikian, self compassion yang dimaksud penulis adalah 

sikap seseorang ketika sedang mengalami kegagalan atau kesalahan yakni 

orang tersebut tidak menyalahkan diri sendiri secara berlebihan dan mampu 

memahami diri sendiri. 

 
2 Neff, K. D. Self-compassion: Stop Beating Yourself Up and Leave Insecurity Behind. New 

York: Guilford Press. 2011. Hal. 224 
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2. Mantan Penyalahguna NAPZA 

Mantan secara bahasa dalam kamus populer memiliki arti ‘bekas’.3 

Istilah NAPZA merupakan singkatan dari Narkotika, Alkohol, Psikotropika, 

dan Zat Adiktif lainnya. Obat-obatan tersebut dapat mempengaruhi sifat dan 

perilaku penggunanya. Obat atau substansi yang memiliki sifat semacam ini 

disebut psikoaktif,  meliputi alkohol dan jenis obat atau zat lainnya yang dapat 

menimbulkan ketergantungan atau kecanduan. Penyalahgunaan NAPZA 

adalah seseorang yang pernah melakukan penyalahgunaan baik itu obat-

obatan terlarang, miras  ataupun zat-zat adiktif lainnya yang termasuk dalam 

ruang lingkup kategori NAPZA, baik ia pecandu ataupun tidak.4  

Mantan penyalahguna NAPZA adalah ‘bekas’ penyalahguna NAPZA 

atau individu yang dulu pernah menyalahgunakan NAPZA, namun sekarang 

telah benar-benar berhenti dalam penyalahgunakan NAPZA.4 Dengan 

demikian, mantan penyalahguna NAPZA yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah seseorang atau individu yang telah memakai NAPZA kemudian 

berhenti mengkonsumsi zat tersebut dan sedang menjalani rehabilitasi 

3. Panti Rehabilitasi Jogja Care House 

Rehabilitasi adalah suatu bentuk terapi dimana residen (klien) dengan 

ketergantungan narkoba ditempatkan dalam suatu institusi tertutup selama 

beberapa waktu. Tujuannya untuk mengedukasi pengguna agar merubah 

 
3 Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, Kamus Ilmiah Populer, Hal. 436 
4 Mirza Maulana, Gangguan Kecanduan; Penyalahgunaan NAPZA, (Yogyakarta: Kata 

Hati Press, 2006), hlm.9. 
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perilakunya dan mampu mengantisipasi masalah relapse (kambuh).5 Rumah 

atau panti rehabilitasi NAPZA (Jogja Care House) adalah tempat rehabilitasi 

berbasis masyarakat, bermula dari meningkatnya angka pengguna narkoba di 

Yogyakarta maka Eko Prasetyo mantan pekerja sosial di Dinas Sosial 

Yogyakarta berinisiatif mendirikan sebuah pusat rehabilitasi berbasis 

masyarakat pada tanggal 24 Desember 2013.6 

 

Judul skripsi pada penelitian ini ditegaskan berdasarkan rangkaian-

rangkaian pengertian di atas, bahwa “Self Compassion pada Mantan 

Penyalahguna NAPZA di Panti Rehabilitasi Jogja Care House” merupakan 

suatu proses keterbukaan diri baik secara fikiran maupun perasaan pada mantan 

penyalahguna NAPZA ketika mengalami penderitaan dan kegagalan diri 

setelah menjalani tahap rehabilitasi agar mampu bersikap baik pada diri sendiri. 

 

B. Latar Belakang 

Manusia terlahir di muka bumi ini sebagai makhluk sosial yang 

cenderung selalu ingin memenuhi kebutuhan hidupnya. Seiring dengan 

teknologi yang semakin berkembang pesat, kemudian melahirkan masyarakat 

modern yang serba kompleks sebagai produk dari kemajuan teknologi, 

mekanisasi, industrialisasi, urbanisasi, dan lain-lain. Perkembangan teknologi 

ini mampu memberikan berbagai alternatif kemudahan bagi kehidupan 

 
5 Prasetyo Eko. Prepektif T.C Terhadap Adiksi. (Yogyakarta: PSSP “Sehat Mandiri”, 

2007), hlm.52 
6 Valentinus Tri Prabowo, skripsi, Pengalaman Keputusasaan Pada Pecandu Narkoba di 

Panti Rehabilitasi Jogja Care House Yogyakarta. 2018. 
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manusia. Sisi lain dari perkembangan teknologi tersebut juga dapat 

menimbulkan dampak negatif kepada manusia dan kemanusiaan, yang biasa 

disebut masalah sosial.7 

NAPZA adalah kepanjangan dari narkotika, psikotropika, dan bahan 

adiktif lainnya. NAPZA merupakan sekelompok obat-obatan yang 

berpengaruh pada kerja tubuh, terutama otak. Satu sisi positif dari narkoba 

yaitu obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan (medis), 

pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Sebaliknya pada 

sisi lain, NAPZA dapat menimbulkan ketergantungan apabila dipergunakan 

tanpa adanya pengendalian.8 

NAPZA adalah bahan, zat atau obat yang bila masuk ke dalam tubuh 

manusia akan mempengaruhi tubuh terutama otak dan susunan saraf pusat, 

sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan fungsi sosial. 

Individu dapat terbiasa, ketagihan (adiksi) serta ketergantungan (dependensi) 

terhadap NAPZA. Penyalahgunaan NAPZA adalah penggunaan salah satu atau 

beberapa jenis NAPZA secara berkala atau teratur diluar indikasi medis, 

sehingga menimbulkan gangguan kesehatan fisik, psikis dan gangguan fungsi 

sosial.9 

Penyalahgunaan NAPZA telah mewabah dan merupakan masalah sosial 

yang sangat memprihatinkan. Sasaran narkoba saat ini pada kalangan remaja 

 
7 Mudianto, Patologi Sosial. 2019, hlm. 12 
8 Qomariyatus sholihah, Efektifitas Program P4GN Terhadap Pencegahan 

Penyalahgunaan Napza. Jurnal Kesehatan Masyarakat. Vol. 1, 2013, hlm. 154.  
9 Azmiyati, Gambaran Gangguan Penggunaan NAPZA Pada Anak Jalanan di Kota 

Semarang. Jurnal Kesehatan Masyarakat (KEMAS), 9(2): 137-143. 
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yang akan membahayakan masa depan Bangsa Indonesia. Narkoba mempunyai 

banyak macam, bentuk, warna dan pengaruh terhadap tubuh. Berbagai macam 

jenis dan bentuk dari narkoba mempunyai banyak kesamaan, diantaranya 

adalah sifat adiksi (ketagihan), daya toleran (penyesuain) dan daya habitual 

(kebiasaan) yang sangat tinggi. Ketiga sifat inilah yang menyebabkan pemakai 

narkoba tidak dapat lepas dari “cengkraman” narkoba.10 

Penyalahgunaan NAPZA di dunia terus mengalami kenaikan dimana 

hampir 12% (15,5 juta jiwa sampai dengan 36,6 juta jiwa) dari pengguna adalah 

pecandu berat. Menurut World Drug Report tahun 2012, produksi NAPZA 

meningkat salah satunya diperkiraan produksi opium meningkat dari 4.700 ton 

di tahun 2010 menjadi 7.000 ton di tahun 2011. Menurut penelitian yang sama, 

jenis narkotika ganja menduduki peringkat pertama yang disalahgunakan di 

tingkat global dengan angka pravalensi 2,3% dan 2,9% per tahun.11 

Kasus penyalahgunaan NAPZA di Indonesia dari tahun ke tahun juga 

terus mengalami kenaikan dimana pada tahun 2008 ada sebanyak 3.3 juta 

(3.362.527) dengan pravalensi 1,99% menjadi pada tahun 2011 menjadi 4 juta 

(4.071.016) dengan pravalensi 2,32% dan diprediksikan angka tersebut akan 

terus mengalami kenaikan pada tahun 2015 menjadi 5,1 juta (5.126.913) 

dengan pravalensi 2,8%. Diketahui 5,3% di antaranya adalah kalangan pelajar 

dan mahasiswa.12 

 
10 Subagyo, Partodiharjo, Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya, (Jakarta: 

Erlangga, 2010), hlm. 10. 
11 Andriyani, T, Upaya Pencegahan Tindak Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan 

Mahasiswa Politeknik Negri Sriwijaya, Jurnal Ilmiah Orasi bisnis. Vol. 4, hlm. 113-121. 
12 Qomariyatus sholihah, Efektifitas Program P4GN Terhadap Pencegahan 

Penyalahgunaan Napza. Jurnal Kesehatan Masyarakat. Vol. 1, 2013, hlm. 154. 
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Kasus NAPZA di provinsi DIY yang terkait dengan isu NAPZA ini pada 

tahun 2004 menduduki urutan ke-7 di Indonesia. Data lain menunjukkan 385 

kasus hukum di DIY, 50% diantaranya menggunakan jarum suntik (intra venus 

drug users / IVDU), lebih mengerikan lagi karena 30% dari IVDU terlaporkan 

mengidap HIV. Data lain yang mengejutkan adalah 80% dari 385 kasus di DIY 

dilakukan mahasiswa dan pelajar yang masih aktif.13 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dadang Hawari telah dapat 

dibuktikan bahwa sebenarnya seorang penyalahguna atau ketergantungan 

narkoba adalah seorang yang mengalami gangguan jiwa, orang yang sakit, 

seorang pasien, yang memerlukan bantuan terapis serta rehabilitasi dan 

bukannya hukuman. Penanganan penyalahguna narkoba seharusnya adalah  

rehabilitasi.14 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mantan berarti eks atau 

bekas.15 Penjelasan pasal 58 UU Narkotika menyebutkan “mantan pecandu 

narkotika” adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap 

narkotika secara fisik dan psikis16. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat 

disimpulkan bahwa mantan pecandu NAPZA merupakan seseorang yang 

pernah memakai, menyalahgunakan, serta ketergantungan terhadap narkoba 

 
13 Pusat Rehabilitasi Penyalahgunaan NAPZA Terpadu DIY, “http:// pemda ”Analisa 

Sosial Mengenai Narkoba di DIY dan Penanggulangannya,” http:// pemda-diy.go.id/berita, akses 

9 April 2007 
14 Dadang Hawari, Al-qur’an: Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa, (Yogyakarta: 

PT. Dana Bhakti), hlm 2. 
15 Diakses dari https://kbbi.web.id/eks-2, pada tanggal 14 Desember 2020 pukul 12:50. 
16 Undang-undang Narkotika. Undang-Undang Republik Indonesia 35 Tentang Narkotika, 

(Jakarta: Presiden Republik Indonesia, 2009). 

https://kbbi.web.id/eks-2
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dan telah dinyatakan sembuh atau lepas dari kecanduan atau ketergantungan 

baik secara fisik maupun psikis.  

Permasalahan mantan pecandu NAPZA tidak sepenuhnya terselesaikan 

ketika telah menyelesaikan proses rehabilitasi. Tantangan lebih besar dialami 

ketika mereka telah keluar dari panti rehabilitasi dan menjalani hidup bersama 

masyarakat yang ada di lingkunganya. Kemungkinan mantan pecandu NAPZA 

akan kembali mengalami relapse (kambuh) dan menggunakan narkoba lebih 

banyak daripada sebelumnya. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara pada 

penelitian yang dilakukan oleh Hersatgusa Yusdi, dkk yaitu salah satu 

kemungkinan yang terjadi setelah menjalani proses rehabilitasi adalah tidak 

adanya penghayatan positif pada diri sendiri, timbulnya emosi negatif dan 

berkurangnya rasa keterhubungan dengan orang lain.17 

Mantan pecandu NAPZA dinilai mampu mempertahankan kepulihannya 

disebabkan karena adanya penghayatan positif mengenai diri sendiri. Hasil 

penelitian Aztri dan Milla menunjukkan bahwa mantan pecandu NAPZA yang 

berhasil pulih dari ketergantunganya adalah mereka yang memiliki perasaan 

berharga. Adanya dukungan sosial, kemampuan untuk memaknai kehidupan, 

dan kesulitan yang dihadapi secara positif dapat menumbuhkan perasaan 

berharga.  

Hal itu sesuai dengan konsep self compassion yaitu seseorang yang 

memiliki pemahaman dan kebaikan kepada diri sendiri serta tidak mengkritik 

 
17 Hersatgusa Yusdi, dkk, Hubungan Penerimaan Diri Dengan Penyesuaian Diri Pada 

Mantan Pecandu Narkoba Di Sumatera Barat Bagaian Barat, 2015, hal. 3. 
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secara berlebihan atas kekurangan pada diri mereka sendiri. Menurut Neff,  self 

compassion adalah pemberian pemahaman dan kebaikan pada diri sendiri. 

Ketika mengalami kesalahan ataupun membuat kegagalan, maka orang 

tersebut tidak mengkritik diri sendiri secara berlebihan maupun menghakimi 

diri sendiri dengan keras atas ketidaksempurnaan, kelemahan, dan kegagalan 

yang dialami diri sendiri.18 

Self compassion merupakan karakter kasih sayang untuk diri sendiri. 

Karakter self compassion memberikan kasih sayang dan cinta yang dibutuhkan 

diri sendiri dengan meningkatkan harapan untuk bahagia dan bebas dari 

penderitaan. Seiring dengan meningkatnya karakter self compassion pada 

mantan penyalahguna NAPZA dapat mencegah mereka terjatuh dalam kondisi 

yang lebih buruk atau mengalami situasi yang tidak diharapkan. Karakter self 

compassion tersebut juga dapat mengurangi kecemasan terhadap stigma 

masyarakat yang terkesan negatif tentang orang yang telah memakai 

NAPZA.19 

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa permasalahan yang 

berkaitan dengan penggunaan NAPZA yang semakin meningkat kasusnya di 

DI Yogyakarta, serta berbagai tantangan yang dihadapi pengguna NAPZA 

membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian di salah satu panti 

rehabilitasi NAPZA yang ada di Yogyakarta, yaitu Jogja Care House. Panti 

 
18 Kristin D. Neff, The Development and Validation of a Scale to Measure Self-

Compassion. Self and Identity. Vol. 2, 2003, hal. 223. 

 
19 Ibid 
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rehabilitasi ini dibina dan didirikan oleh pekerja sosial. Jogja Care House 

dipimpin dan dibina oleh pekerja sosial tersebut, mulai dari proses menghandle 

feeling, sharing feeling, dan juga membina mental pada mantan penyalahguna 

NAPZA. Kegiatan tersebut guna memperkuat self compassion pada diri residen 

(mantan pengguna NAPZA). Oleh sebab itu, maka dianggap penting untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Self Compassion pada Mantan 

Penyalahguna NAPZA di  Jogja Care House”. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

penulis merumuskan sebagai berikut yaitu bagaimana tahapan self compassion 

pada mantan penyalahguna NAPZA di Jogja Care House? 

D. Tujuan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah 

mengetahui dan memahami lebih mendalam bagaimana tahapan self 

compassion pada mantan penyalahguna NAPZA di Jogja Care House. 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Secara teoritis 

Manfaat yang ingin dicapai untuk memberikan pengembangan dalam 

ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Bimbingan Konseling Islam 

mengenai self compassion pada mantan penyalahguna NAPZA. Penelitian 

ini dapat dijadikan bahan bacaan, referensi, kajian dan rujukan akademis. 
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2. Secara praktis 

Penelitian ini diharapkan berguna bagi sumber-sumber informasi yang 

realitas di kalangan masyarakat serta bagi penulis dan lembaga atau instansi 

pemerintah. Penelitian ini dapat dijadikan pedoman dalam penanganan 

mantan penyalahguna NAPZA yang sedang down mental, terlalu menilai 

negatif dirinya sendiri agar dapat dijadikan pedoman bagi siapa saja atau 

semua pihak yang konsetrasinya terhadap penanganan pecandu narkoba 

baik lembaga pemerintah atau individu. 

F. Tinjauan Pustaka 

Hasil dari penelusuran pustaka yang penulis lakukan yakni menemukan 

beberapa skripsi dan penelitian relevan yang membahas tentang self 

compassion. Beberapa penelitian yang ditemukan antara lain sebagai berikut: 

1. Skripsi Benazir Aziz tahun 2018 dengan judul “Hubungan antara Kasih 

Sayang Orang Tua dengan Self-Compassion pada Mahasiswa”.20 Skripsi 

ini meneliti untuk mengetahui adakah hubungan antar kasih sayang orang 

tua dengan self-compassion pada mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan 

Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Jenis penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif berupa angka-angka dan 

analisis menggunakan statistik. Teknik pengumpulan data menggunakan 

wawancara dan kuisioner. Hasil dari penelitian ini yaitu ada hubungan 

 
20 Benazir Aziz, Hubungan Kasih Sayang Orang Tua Dengan Self Compassion Pada 

Mahasiswa (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga, 2018). 
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hubungan positif dan sangat signifikan antara kasih sayang orang tua 

dengan self compassion. 

 Tingkat kasih sayang orang tua inilah yang menunjukan bahwa 

semakin tinggi tingkat kasih sayang orang tua maka semakin tinggi pula 

tingkat self compassion yang dimiliki oleh mahasiswa, sebaliknya semakin 

rendah tingkat kasih sayang orang tua maka semakin rendah pula tingkat 

self compassion. Koefisien determinasi menunjukan angka 0,370. Angka 

tersebut menunjukan bahwa sumbangan efektif kasih sayang orang tua 

terhadap self compassion  sebesar 37%. Dengan demikian masih terdapat 

faktor lain yang mempengaruhi self compassion sebesar 63%. Penelitian 

karya Benazir Aziz berbeda dengan penelitian peneliti dilihat dari subjek, 

objek dan metode penelitian yang digunakan. 

2. Skripsi karya Andinia Rizky Halim tahun 2015 dengan judul “Pengaruh 

Self-Compassion terhadap Subjective Well-being pada Mahasiswa Asal 

Luar Jawa Tahun Pertama Universitas Negeri Semarang”. Jenis 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan 

kuantitatif pada data-data numerial (angka) yang akan diolah dengan 

metode statistika dan menggunakan penelitian kuantitatif korelasional 

dengan maksud mencari pengaruh antara variabel independen (X) dengan 

variabel dependen (Y) yang menggunakan rumus statistik. 

 Hasil yang diperoleh adalah self-compassion pada mahasiswa asal 

luar Jawa tahun pertama Universitas Negeri Semarang sebagian besar 

tergolong dalam kategori sedang yaitu 87,27% dan 12,73% lainnya 
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tergolong dalam kategori tinggi. Tidak ada responden yang berada pada 

kategori rendah.21 Perbedaannya adalah penelitian ini menggunakan 

pendekatan kuantitatif, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis 

menggunakan pendekatan kualitatif. Perbedaan lainnya adalah subyek 

penelitian ini berfokus pada mahasiswa asal luar jawa, sedangkan penulis  

berfokus untuk meneliti mantan penyalahguna NAPZA. 

3. Jurnal karya Rizki febrinabilah dan Ratih Arruum Listiyandini tahun 2016 

dengan judul “Hubungan antara Self-Compassion Dengan Resiliensi pada 

Mantan Pecandu Narkoba Dewasa Awal”. Jenis penelitian yang 

digunakan yaitu pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian  asosiatif 

dan jenis penelitian ini adalah non-eksperimental. Hasil yang diperoleh 

adalah adanya hubungan signifikan dan bernilai positif antara self-

compassion dengan resiliensi sebesar r = 0.478 (p<0.05). Hubungan  ini 

bersifat positif, artinya semakin tinggi skor setiap dimensi self-

compassion, maka semakin tinggi pula resiliensi pada mantan pecandu 

narkoba.22 

 Penelitian ini mempunyai perbedaan dengan penelitian penulis yaitu 

pada tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah 

hubungan self-compassion dengan resiliensi bernilai positif atau negatif, 

 
21 Andinia Rizky Halim, Pengaruh Self-Compassion Terhadap Subjective Well-Being Pada 

Mahasiswa Asal Luar Jawa Tahun Pertama Universitas Negeri Semarang (Semarang:Universitas 

Negeri Semarang, 2015). 
22 Ratih Arruum Listiyandini, Hubungan Antara Self-Compassion Dengan Resiliensi Pada 

Mantan Pecandu Narkoba Dewasa Awal. Prosiding Konferensi Nasiaonal Peneliti Muda Psikologi 

Indonesia, Vol. 1, No. 1, 2016. 
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sedangkan penulis ingin meneliti tahapan apa saja yang dilakukan selama 

proses penguatan self compassion. 

4. Skripsi yang ditulis oleh Sony Laksana Adi tahun 2018 yang berjudul 

“Pengaruh Self Compassion pada Body Dissatisfaction di Kalangan 

Remaja Perempuan”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif 

dengan dua variabel yaitu variabel X adalah self compassion sedangkan 

variabel Y adalah body dissatisfaction. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa self compassion berpengaruh negatif terhadap body dissatisfaction 

pada remaja perempuan. Peneliti menggunakan regresi linear sederhana 

menunjukkan koefisien regresi r2 = 0.094 dengan nilai signifikan            p 

= 0.000 (p<0.005). Semakin tinggi self compassion, maka body 

dissatisfaction yang dialami oleh remaja perempuan semakin rendah dan 

juga sebaliknya.23 

 Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah metode 

penilitian yang digunakan dan variabel yang digunakan pada penelitian 

tersebut menggunakan metode observasional dengan pendekatan cross 

sectional, sedangkan pada penulis menggunakan metode deskriptif 

kualitatif. 

5. Skripsi Okti Inayatur Rohmah tahun 2020 yang berjudul “Therapeutic 

Community pada Pecandu Narkoba di Rehabilitasi Kunci Yogyakarta”. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Tujuan penelitian 

 
23 Sony Laksana Adi, Pengaruh Self Comapssion Pada Body Dissatisfaction Di Kalangan 

Remaja Perempuan (Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2018). 
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ini adalah berupaya untuk mengetahui lebih lanjut penanganan rehabilitasi 

berbasis masyarakat yang diterapkan pada korban penyalahgunaan 

narkoba. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat lima tahapan 

therapeutic community yaitu detoksifikasi, induksi, primary, re-entry dan 

aftercare.24 

 Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian penulis, yaitu 

penelitian ini berfokus pada tahapan therapeutic community, sedangkan 

penulis ingin berfokus pada tahapan self compassion. 

 

Berdasarkan kelima penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa sudah ada 

yang menjelaskan mengenai self compassion, namun tidak ada yang sama 

dengan judul penelitian penulis. Penelitian diatas sekiranya dapat menegaskan 

bahwa judul skripsi ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dan layak untuk 

diteliti. Judul skripsi adalah “Self Compassion Pada Mantan Penyalaguna 

NAPZA di Jogja Care House”. 

G. Landasan Teori 

1. Tinjauan tentang Self Compassion 

a. Definisi Self Compassion 

Self compassion adalah pemberian pemahaman dan kebaikan diri 

sendiri ketika mengalami kegagalan ataupun membuat kesalahan, tidak 

menghakimi diri sendiri dengan keras maupun mengkritik diri sendiri 

dengan berlebihan atas ketidaksempurnaan, kelemahan, dan kegagalan 

 
24 Okti Inayatur Rohmah, Theraputic Community Pada Narkoba Di Rehabilitasi Kunci 

Yogyakarta (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2020). 
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yang dialami diri sendiri.25 Pengertian lain menyebutkan bahwa self 

compassion memiliki makna memperlakukan diri sendiri sebagai 

seorang teman, menjadi lebih sadar dan memahami situasi yang terjadi 

pada dirinya sebagai pengalaman yang dialami oleh kebanyakan orang.26 

Pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa self-compassion 

merupakan upaya diri sendiri untuk memberikan pemahaman serta 

kesadaran terkait situasi yang dihadapi, situasi yang dimaksud dapat 

berupa kesulitan, kegagalan, maupun penderitaan. 

b. Komponen Self Compassion 

Kristin Neff, Psikologi Universitas Texas di Austin 

mengembangkan self-compassion yang hampir semua digunakan dalam 

penelitian. Harry Dwi menjelaskan bahwa self-compassion terdiri dari 

enam komponen yaitu24: 

1) Self-kindess. Kemampuan individu untuk memahami dan menerima 

ini apa adanya serta memberikan kelemahan, tidak menyakiti atau 

menghakimi diri sendiri. Self-kindess membuat individu menjadi 

hangat terhadap diri sendiri. Ketika menghadapi rasa sakit dan 

kekurangan pribadi, individu dapat memahami diri sendiri dan tidak 

menyakiti atau mengabaikan diri dengan mengkritik dan menghakimi 

diri sendiri saat sedang menghadapi masalah. 

 
25 Kristin D. Neff, Self-Compassion and Psychological Resilience Among Adolescents and 

Young Adults. Self and Identify, Vol. 9, 2010. 
26 Emma Seppala, The Scientific Benefits Of Self-Compassion. Diakses 17 Desember 2020, 

dari http://www.emmaseppala.com/scientific-benefits-self-compassion-infographic/. 
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2) Self-judgement. Merupakan aspek kebalikan dari self-kindess, yaitu 

menghakimi dan mengkritik diri sendiri. Self-judgement adalah ketika 

individu menolak perasaan, pemikiran, dorongan, tindakan, dan nilai 

diri sehingga menyebabkan individu merespon secara berlebihan 

dengan apa yang terjadi. Individu seringkali tidak menyadari bahwa 

dirinya sedang melakukan self-judgement. 

3) Common humanity. Individu memandang kesulitan, kegagalan, dan 

tantangan merupakan bagian dari hidup manusia dan merupakan 

sesuatu yang dialami oleh semua orang, bukan hanya dialami oleh diri 

sendiri. Komponen mendasar dari self-compassion adalah  pengakuan 

terhadap pengalaman menusia bersama. Common humanity 

mengaitkan kelemahan yang individu miliki dengan keadaan manusia 

pada umumnya, sehingga kekurangan tersebut dilihat secara 

menyeluruh bukan hanya pandangan subjektif saja yang melihat 

kekurangan hanyalah milik diri individu. Begitupula dengan 

perjuangan, kegagalan dan masa-masa sulit dalam hidup berada juga 

dalam pengalaman manusia pada keseluruhan, sehingga menimbulkan 

kesadaran bahwa bukan hanya diri kita sendiri yang mengalami 

kesakitan dan kegagalan dalam hidup. Penting dalam hal ini untuk 

memahami bahwa setiap manusia mengalami kesulitan dan masalah 

dalam hidupnya. 

4) Isolation. Merupakan kebalikan dari common humanity, dimana 

ketika individu dalam keadaan yang sulit cenderung merasa dirinya 
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yang paling menderita di dunia. Muncul perasaan bahwa individu 

mengalami segala bentuk kesulitan sendirian dan bertanggung jawab 

sendiri atas segala bentuk kesulitan yang dialami sehingga akan 

mengisolasi diri dari orang lain. 

5) Mindfulness. Melihat secara jelas, menerima, dan menghadapi 

kenyataan tanpa menghakimi terhadap apa yang terjadi di dalam suatu 

situasi. Mindfulness mengacu pada tindakan untuk melihat 

pengalaman yang dialami dengan perspektif yang objektif. 

Mindfulness diperlukan agar individu tidak terlalu terindenfikasi 

dengan pikiran atau perasaan negatif. Konsep utama mindfulness 

adalah melihat sesuatu seperti apa adanya, tidak ditambah-tambahi 

maupun dikurangi, sehingga respon-respon yang dihasilkan dapat 

lebih efektif. Individu dapat sepenuhnya mengetahui dan mengerti apa 

yang sebenarnya dirasakan. 

6) Over identification. Adalah kebalikan dari mindfulness yakni reaksi 

ekstrim atau reaksi berlebihan individu ketika menghadapi suatu 

permasalahan. Over identification diartikan sebagai terlalu fokus pada 

keterbatasan diri sehingga pada akhirnya menimbulkan kecemasan 

dan depresi.27 

 

 

 
27 Hary Dwi Anggoro, Hubungan Antara Self-Compassion Dengan Kesejahteraan 

Psikologis Pada Istri Yang Kehilangan Pasangan Hidup Karena Meninggal Dunia (Yogyakarta: 

Universitas Islam Indonesia, 2018), hal, 22. 
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c. Korelasi Antar Komponen Self Compossion 

Brown mengungkapkan self-kindness dapat meningkatkan 

komponen common humanity dan mindfulness. Jika individu 

memberikan perhatian, kelembutan, pemahaman, dan kesabaran 

terhadap kekurangan dirinya, maka individu tersebut tidak akan merasa 

malu karena kekurangannya dan tidak akan menarik diri dari orang lain.28 

Self-kindness juga dapat meningkatkan mindfulness pada individu. Self-

kindness membuat individu memperhatikan kegagalannya saat ini dan 

untuk mengadopsi sudut pandang yang seimbang.  

Individu yang selalu mengkritik diri (self-judgement) secara 

berlebihan karena kegagalannya, maka akan terus mengingat 

kegagalannya itu sehingga akan fokus pada masa lalu atau ketakutan 

bahwa kegagalan itu akan terjadi di masa depan. Individu tidak fokus 

pada kegagalan yang terjadi saat ini. Hal ini menunjukkan sikap melebih-

lebihkan kegagalan (over-identification) atau mindfulness yang rendah. 

Terdapat hipotesis bahwa orang-orang yang bersikap baik kepada dirinya 

sendiri akan lebih mudah untuk bertahan dalam menghadapi 

kekurangannya dengan menyadari hal tersebut.29 

Common humanity juga dapat meningkatkan mindfulness karena 

dengan menyadari bahwa kegagalan adalah kejadian yang dialami oleh 

semua manusia. Individu tidak akan menganggap kekurangan sebagai 

 
28 Kristin Neff, Self-Compassion: An Alternative Conceptualization of a 

HealthyAttitudeToward Oneself. Self and Identity, vol. 2, 2003, hal 87-88. 
29 Ibid. 
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ancaman sehingga tidak akan menghindari atau melebih-lebihkan 

kegagalan yang dihadapi. Mindfulness dapat meningkatkan self-kindness 

dan common humanity karena dengan melihat kegagalan secara objektif 

dapat membuat individu menghindari pemberian kritik yang berlebihan 

kepada diri sendiri. Hal tersebut membuat individu menyadari bahwa 

semua orang akan mengalami kegagalan. Jika individu melebih-lebihkan 

kegagalan yang dihadapi atau memiliki mindfulness yang rendah, maka 

akan membuat individu memiliki perspektif yang sempit bahwa hanya 

dirinya yang mengalami kegagalan dan membuat dirinya menarik diri 

dari orang lain (isolation). 

d. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Self Compassion 

Adapun beberapa yang mempengaruhi self-compassion antara lain, 

yaitu: 

1) Jenis Kelamin 

Menurut penelitian bahwa pikiran perempuan jauh lebih penuh 

dibandingkan laki-laki sehingga perempuan menderita depresi dan 

kecemasan dua kali lipat dibandingkan pria.30 Beberapa perbedaan 

gender ini dipengaruhi oleh peran tempat asal dan budaya yang 

cenderung menguji pengorbanan diri terutama bagi perempuan. 

Penelitian menunjukan bahwa perempuan memiliki self-compassion 

yang sedikit tingkat lebih rendah dari daripada pria. Penyebabnya 

 
30 Missiliana R. Self-Compassion Dan Compassion For Other Pada Mahasiswa Fakultas 

Psikologi UK. Maranatha. Laporan penelitian (Bandung: Universitas kristen maranatha, 2014). 
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karena perempuan cenderung memikirkan mengenai kejadian negatif 

yang dialaminya di masa lalu. Akibatnya, perempuan menderita 

depresi dan kecemasan dua kali lebih sering dibandingkan laki-laki.  

Laki-laki yang ideal menurut budaya adalah kuat dan sempurna 

sedangkan perempuan memiliki kekuatan yang lebih lemah 

dibandingkn laki-laki di masyarakat. Laki-laki menggunakan 

kemarahan sebagai cara untuk menghindari rasa tanggungjawab. 

Ketika menghadapi kesulitan atau ketidakmampuannya, maka ia 

cendreung menyalahkan orang lain sehingga membuat dirinya merasa 

tangguh dan menutupi semua perasaanya yang lemah. 

2) Budaya 

Hasil penelitian pada negara Thailand, Taiwan, dan Amerika 

Serikat menunjukan bahwa perbedaan latar belakang mengakibatkan 

adanya perbedaan derajat self-compassion. Orang-orang di Asia yang 

memiliki budaya collectivistic dikatakan memiliki self-conceps 

interdependent yang menekankan pada hubungan dengan orang lain, 

peduli kepada orang lain, dan keselarasan dengan orang lain (sosial 

comformity) dalam bertingkah laku. Bertentangan dengan orang Asia, 

individu dengan budaya barat yang individualistic memiliki self-

conceps independent yang menekankan pada kemandirian, kebutuhan 

pribadi, dan keunikan individu dalam bertingkah laku. 

Self-compassion menekankan pada kesadaran akan common 

humanity dan keterkaitan dengan orang lain. Asumsinya bahwa self-
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compassion lebih sesuai pada budaya yang menekankan 

interdependent daripada independent. Negara Asia yang merupakan 

budaya collectivist dan bergantung dengan orang lain, namun 

masyarakat dengan budaya Asia lebih mengkritik diri sendiri 

dibandingkan masyarakat dengan budaya barat sehingga derajat sel-

compassion  tidak lebih tinggi dari budaya barat. 

3) Usia 

Pengaruh faktor usia dikaitkan dengan teori tentang tahap 

perkembangan Erikson yang menjelaskan bahwa individu akan 

mencapai tingkat self-compassion yang tinggi apabila telah mencapai 

tahap integrity karena lebih bisa menerima dirinya secara lebih positif. 

4) Kepribadian 

Kepribadian turut berpengaruh terhadap adanya self-

compassion dalam diri seseorang seperti tipe kepribadian 

extraversion, agreeableness dan conscientinounes. Extraversion 

memiliki tingkat motivasi yang tinggi dalam bergaul, menjalin 

hubungan dengan seksama dan juga dominan dalam lingkunganya. 

Pada kepribadian extraversion, seseorang mudah termotivasi oleh 

tantangan dan sesuatu yang baru sehingga akan terbuka dengan dunia 

luar lebih bisa menerima diri sendiri. Afreeablesness berorientasi pada 

sifat sosial sehingga hal itu dapat membantu mereka untuk bersikap 

baik kepada diri sendiri dan melihat pengalaman yang negatif sebagai 

pengalaman yang dialami semua manusia. Concientiouness 
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mendeskripsikan kontrol terhadap lingkungan sosial, berfikir sebelum 

bertindak, sehingga seseorang dapat mengontrol diri dalam menyikapi 

masalah. 

5) Peran orang tua 

Individu yang memiliki derajat self-compassion yang rendah 

kemungkinan besar memiliki ibu yang kritis, berasal dari keluarga 

disfungsional, dan menampilkan kegelisahan daripada individu yang 

memiliki derajat self-compassion yang tinggi.31 Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa individu yang tumbuh dengan orang tua yang 

selalu mengkritik ketika masa kecilnya akan menjadi lebih mengkritik 

diri sendiri ketika dewasa. Model dari orang tua juga dapat 

mempengharuhi self-compassion yang dimiliki individu. Perilaku 

orang tua yang sering mengkritik diri sendiri saat menghadapi 

kegagalan atau kesulitan akan menjadi contoh bagi individu untuk 

melakukan hal tersebut saat mengalami kegagalan yang menunjukkan 

derajat self-compassion yang rendah. 

e. Tahapan Self Compassion 

Tahapan self compassion secara lebih dijelaskan sebagai berikut: 32 

1) Belajar tentang belas kasih  

Membaca dan belajar tentang belas kasih akan menjadi bagian 

penting dari proses itu dan harus menjadi kebiasaan seumur hidup, 

 
31 Kristin Neff & McGehee, P. Self-Compassion and Psychological Resilience Among 

Adolescents and Young Adults. Psychological Press. Self-Identity. 2009, hal. 228.  
32 Karen Amstrong, 12 Langkah Menuju Hidup Berbelas Kasih  (Bandung: Mizan, 2012). 
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tetapi tidak berhenti disitu. Kita tidak dapat belajar mengemudi 

dengan membaca manual mobil, kita harus masuk ke dalam kendaraan 

itu dan latihan menjalankanya sampai keterampilan yang kita peroleh 

dengan susah payah menjadi watak kedua. Jika kita tekun, kita akan 

mendapatkan kemampuan yang pada awalnya nampak mustahil. 

Sama halnya dengan belas kasih, kita bisa belajar dengan mengubah 

perilaku kita dan belajar untuk berfikir serta bertindak terhadap orang 

lain sesuai kaidah emas (melihat kedalam hati kita sendiri, 

menemukan apa yang membuat kita tersakiti kemudian menempatkan 

diri kita dalam posisi orang lain), barulah kita akan membuat 

kemajuan. 

2) Motivasi 

Meningkatkan motivasi belas kasih diri untuk belajar dan 

tumbuh karena mereka yang memiliki belas kasih lebih siap 

menghadapi kesulitan, kekurangan, kesalahan yang di buat tanpa 

mengkritik dirinya sendiri sehingga termotivasi untuk lebih giat dan 

sukses.33 Belas kasih juga meringankan rasa terpuruk dan membantu 

individu meringankan masalah yang dihadapi dan lebih terbuka pada 

lingkungannya. Hal tersebut membantu untuk berpikir tentang 

lingkaran belas kasih konsentris konfusianisme, dimulai dengan 

 
33 Fahada Bagas Karinda, “Belas Kasih Diri (Self Campassion) pada Mahasiswa” Cognicia 

Vol. 8 no 2. 2020, hal 241. 
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keluarga kita, lalu berlanjut ke teman dan komunitas, dan akhirnya ke 

daerah kita tinggal. 

3) Belas Kasih pada Diri Sendiri 

Belas kasih didefinisikan sebagai sikap perhatian dan kebaikan 

terhadap diri sendiri saat menghadapi kesulitan atau kekurangan diri 

dan meminta kita untuk menggunakan perasaan kita sendiri sebagai 

panduan perilaku kita terhadap orang lain. Jika kita memperlakukan 

diri kita dengan kasar, inilah cara kita cenderung memperlakukan 

orang lain. Jadi kita perlu mendapatkan pengetahuan yang lebih sehat 

dan seimbang tentang kekuatan serta kelemahan kita. Saat 

mengerjakan langkah ini, maka kita harus membuat daftar kebaikan, 

bakat, dan prestasi kita. Kita mengenali kekurangan beberapa teman 

dekat kita, tetapi hal itu tidak mengurangi kasih sayang kita untuk 

mereka. Hal tersebut juga tidak harus memengaruhi cara kita menilai 

diri kita sendiri. Sebelum kita dapat berteman dengan orang lain, maka 

kita harus berteman dengan diri kita sediri. Kita harus bisa tersenyum 

kecut tapi lembut pada kegagalan-kegagalan kita, tanpa menyangkal 

kesalahan kita. 

4) Empati 

Pada langkah keempat ini, kita mulai menjadikan hal ini bagian 

dinamis hidup kita sendiri. Penderitaan yang kita alami dalam 

kehidupan kita sendiri dapat membantu kita menghargai kedalaman 

ketidakbahagiaan orang lain. 
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5) Perhatian Penuh 

Sikap penuh perhatian (mindfulness) adalah kesadaran saat 

dimana kita berlatih membawa perhatian penuh untuk apapun yang 

kita lakukan pada sat itu. Kita dapat melakukan upaya untuk 

menumbuhkan emosi-emosi positif. Misalnya, bahwa ketika 

melakukan suatu tindakan kebaikan untuk diri kita sendiri. Sikap 

penuh perhatian seharusnya tidak membuat kita cemas. Alih-alih 

menjadi takut tentang apa yang akan terjadi besok, kita dapat belajar 

untuk hidup lebih utuh pada masa sekarang, kita bisa belajar untuk 

menikmati kesenangan-kesenangan sederhana. Sikap penuh perhatian 

harus menjadi suatu kebiasaan, tetapi bukan menjadi tujuan itu 

sendiri. Sikap harus terjalin secara alami kedalam tindakan dan setelah 

beberapa hari akan mendatangkan manfaat jika dikombinasikan 

dengan langkah berikutnya. 

6) Tindakan 

Kemampuan dan usaha yang kita miliki, melalui tindakan 

disiplin dan berulang, untuk membangun kebiasaan baru dalam 

pikiran, perasaan dan perilaku. Tahap pertama, buat resolusi untuk 

tindakan positif minimal satu kali setiap hari: “Perlakukan orang lain 

seperti yang anda inginkan untuk diperlakukan pada diri anda 

sendiri.” Ini tidak perlu berupa tindakan besar yang dramatis. Contoh, 

membantu ortang tua di rumah atau meluangkan waktu untuk 

mendengarkan seorang rekan yang cemas atau tertekan. Cari 
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kesempatan untuk membuat sebuah “titik waktu” dalam kehidupan 

seseorang. Kedua, bertekad untuk setiap hari memenuhi versi negatif  

kaidah emas: “Jangan lakukan pada orang lain apa yang saya tidak 

ingin mereka lakukan kepada saya.” Tahan diri sebelum kita 

meluncurkan komentar cemerlang yang dapat melukai perasaan, tanya 

pada diri sendiri bagaimana jika Saya yang berada pada posisi 

penerima sarkasme tersebut, lalu tahan diri. Ketiga, lakukan upaya 

sekali sehari untuk mengubah pola pikir: Jika kita menemukan diri 

terlibat dalam rasa marah atau kasihan pada diri sendiri, cobalah untuk 

menyalurkan semua energi negatif itu kearah yang lebih baik.  

Tujuan dari langkah ini ada tiga: pertama, untuk mengenali dan 

menghargai yang tidak diketahui dan tak bisa diketahui. Kedua, untuk 

menjadi peka tehadap pernyataan yang terlalu yakin tentang kepastian 

dalam diri sendiri dan orang lain. Dan ketiga, untuk membuat diri kita 

sadar akan misteri numinus setiap manusia yang kita jumpai 

sepanjang hari.  Betapa jarangnya kita “meluangkan tempat untuk 

yang lain” dalam interaksi sosial dan betapa seringnya kita 

memaksakan pengalaman dan keyakinan sendiri terhadap orang lain. 

7) Interaksi Sosial 

Langkah kedelapan ini, kita mencoba membuat diri kita 

memperhatikan cara kita berbicara kepada orang lain. Ketika kita 

berdebat, apakah kita terhanyut oleh kepintaran kita sendiri dan 

sengaja menimbulkan rasa sakit pada lawan? Apakah kita 
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menganggapnya sebagai serangan pibadi? Apakah argumen kita 

bertujuan mengembangkan pemahaman lebih lanjut atau meperburuk 

situasi yang sudah memanas? Apakah kita benar-benar mendengarkan 

lawan bicara dengan hati terbuka? Apakah yang akan terjadi jika kita 

membiarkan diri kita kalah berargumen? Setelah sebuah diskusi 

kontroversial, lakukan post-mostem terhadap diri sendiri. Sebelum 

kita memulai sebuah argumen atau debat, tanyakan dengan jujur pada 

diri sendiri apakah kita siap untuk mengubah pikiran kita. 

8) Membangun Simpati 

Bersikap simpatik, kita harus bisa memahami masalah yang 

dihadapi orang lain dari sudut pandang orang tersebut, meskipun sulit, 

kita tetap mendukung orang terkasih dan teman-teman kita dengan 

belajar mengungkapkan rasa simpati. 

9)  Memperluas Simpati 

Dua latihan akan membantu kita untuk memperluas simpati kita. 

Pertama, pilih salah satu budaya atau tradisi asing yang anda sukai 

yang intinya adalah bahwa kita kini akan mengaktifkan minat 

terhadap yang “asing”. Sekali atau dua kali sebulan, sempatkanlah 

membaca sebuah artikel atau novel  atau menonton film tentang hal 

asing yang telah kita pilih sehingga kehadiranya menjadi jelas dan 

reguler dalam hidup kita. Tanyakan pada diri sendiri apa yang dapat 

diajarkan oleh tradisi agama yang asing kepada kita. Apakah ada hal-

hal yang mereka lakukan dengan baik daripada kita? Apakah mereka 
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telah memengaruhi kita pada masa lalu? Apa menurut kita yang bisa 

kita ajarkan kepada mereka?. 

10) Pengetahuan 

Ketika kita berfikir tentang penderitaan, kegagalan, kekecewaan 

dan kejahatan. Kita juga harus berfikir kasih sayang, persahabatan, 

sukacita, simpati dan empati terhadap diri sendiri. Kita harus berfikir 

luas bahwa dunia itu bukan melulu soal penderitaan, masih banyak 

dunia lain yang bisa kita temui tentang kebahagiaan. Kita harus 

menemukan titik kebahagiaan untuk bisa lebih menghargai diri 

sendiri. 

11)  Pengakuan 

Manusia memiliki cobaan dan rasa menderitanya masing-

masing yang tidak bisa di ukur dan di pukul rata. Akan tetapi hal itu 

menjadi sebuah kesimpulan bahwa di dunia ini tidak hanya kita saja 

yang sering menderita, tetapi bahwa semua orang pun menderita. 

Ulurkan keramahan kita kepada mereka dan “sediakan tempat untuk 

orang lain” dalam hidup kita. Ini adalah cara yang ampuh untuk 

mengembangkan “kepedulian pada semua orang”. Hadirkan kembali 

ketika kita sedang merasa sedih, ketika kita dipenuhi dengan rasa 

syukur atas nasib baik kita. Bertemanlah dengan seorang yang 

tertekan sehingga dia menjadi sosok yang hadir dalam kehidupan kita, 

arahkan pikiran penuh cinta dan belas kasih kepadanya selama anda 

merenungkan yang tak terkira. 
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12)  Berdamai dengan musuh (masa lalu) 

Langkah ini, hadirkanlah dalam pikiran kita seorang “Musuh”: 

seseorang atau sesuatu yang tampaknya mengancam kelangsungan 

hidup kita dan segala sesuatu yang kita pertahankan, itu bisa berupa 

sesorang yang mencoba untuk menjatuhkan kita dan tampaknya 

bertekad untuk menghancurkan kita. Kita mulai seperti biasa dengan 

diri kita sendiri. Kita akan merasakan kemarahan yang mendalam 

terhadap “musuh” tersebut. Ini adalah titik awalnya, dari sanalah kita 

harus bekerja. Jadi, akui kebencian kita. Perhatikan keengganan kita 

yang amat dalam untuk mengubah musuh ini menjadi teman. Ingatlah 

bahwa kita bisa menjadi “kembar” dengan musuh dan lama-lama 

menyerupainya. Kebencian kita bisa menjadi alter ego, bagian dari 

identitas kita. 

2. Tinjauan tentang Mantan Penyalahguna NAPZA 

a. Pengertian Mantan Penyalahguna NAPZA 

Mantan penyalahguna NAPZA adalah seseorang yang telah 

berhenti menggunakan, mengkonsumsi, menyalahgunakan segala jenis 

zat yang memberikan efek pengaruh pada tubuh orang, pengaruh yang 

ditimbulkan berupa dorongan yang dapat mempengaruhi perilaku 

manusia, pengaruh tersebut berupa penenang, perangsang, serta 

menimbulkan halusinasi. 

Godaan terbesar dari mantan penyalaguna NAPZA adalah saat 

bergaul kembali dengan bandar ataupun teman yang juga memakai 
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NAPZA, mantan penyalahguna NAPZA tidak mampu menahan 

keinginan atau sugesti untuk memakai kembali narkoba dan mereka akan 

mengalami stress atau frustasi. Ada beberapa pendapat mengatakan 

bahwa darah dalam seseorang yang telah memakai NAPZA sudah 

terkontaminasi zat-zat yang terkandung dalam obat terlarang, sehingga 

individu yang sudah berhenti, bisa terjatuh dan mengkonsumsi kembali. 

Individu memiliki senjata paling ampuh untuk menangani 

keinginannya yaitu kesadaran dan niat dari dalam hati. Penyembuhan 

secara fisik saja tidak cukup, karena penyembuhan mental sangat 

diperlukan. Para mantan penyalahguna NAPZA dihadapkan dengan 

tantangan menghadapi godaan maupun tekanan dari teman sebaya dan 

lingkungan sekitarnya serta tantangan melawan keinginan dari dalam diri 

sendiri untuk menggunakan NAPZA kembali yang dikenal dengan istilah 

sugesti. Sugesti merupakan ketergantungan mental berupa munculnya 

keinginan untuk kembali menggunakan narkoba. 

Mantan penyalahguna dan pemakai NAPZA mempunyai masa 

transisi, maksudnya pada sirkulasi tertentu perasaan dan keinginan untuk 

kembali menggunakan barang tersebut akan datang kembali, biasanya 

setelah berhenti pemaian 5-10 tahun. Pada tahap ini mantan 

penyalahgunaan NAPZA akan dihadapkan oleh dua pilihan bertahan 

untuk tidak kembali atau kembali menggunakan barang tersebut.34 

 
34 Lila Dini Safitri, Resiliensi Pada Mantan Penyalahguna NAPZA. E-Journal Bimbingan 

dan Konseling, (April 2015), hal, 2. 
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b. Klasifikasi Penyalahguna NAPZA 

Beberapa istilah yang berkaitan dengan konsep tingkat 

penyalahgunaan NAPZA. Sebelum seseorang benar-benar menjadi 

pecandu yang parah maka sebelum itu ada tahapan-tahapan tertentu, 

sebagai berikut: 35 

1) Abstience, periode dimana seseorang tidak menggunakan narkoba 

sama sekali untuk tujuan rekreasional. 

2) Social use, periode dimana seseorang sudah mulai mencoba narkoba 

untuk tujuan rekreasional namun tidak berdampak pada kehidupan 

sosial, finansial, dan juga medis si pengguna. Artinya si pengguna ini 

masih bisa mengendalikan kadar penggunaan narkoba tersebut. 

3) Early problem use, individu sudah menyalahgunakan zat adiktif dan 

perilaku penyalahgunaan sudah menimbulkan efek dalam kehidupan 

sosial si penyalahguna seperti malas sekolah, bergaul hanya dengan 

orang-orang tertentu. 

4) Early addiction, kondisi pecandu yang salah menunjukkan perilaku 

ketergantungan baik fisik maupun psikologis dan perilaku ini 

menganggu kehidupan sosial yang bersangkutan. Si pecandu ini 

sangat sulit untuk menyesuaikan dengan pola kehidupan normal dan 

cenderung untuk melakukan hal-hal yang melanggar nilai dan norma 

yang berlaku. 

 
35 Badan Narkotika Nasional, mengenal therapeutic-community, 

https://www.facebook.com/notes/badan-narkotika-nasional-bnn-republik-indonesia/mengenal-

therapeutic-community/10151365352768456, diakses pada tanggal 10 Januari 2021. 

 

https://www.facebook.com/notes/badan-narkotika-nasional-bnn-republik-indonesia/mengenal-therapeutic-community/10151365352768456
https://www.facebook.com/notes/badan-narkotika-nasional-bnn-republik-indonesia/mengenal-therapeutic-community/10151365352768456
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5) Severe addiction, periode seseorang yang hanya hidup untuk 

mempertahankan kecanduannya, dan sudah mengabaikan kehidupan 

sosial dana diri sendiri. Pada titik ini, si pecandu sudah berani 

melakukan tindakan kriminal untuk memenuhi kebutuhan narkoba. 

Menurut Dadang Hawari ada tiga kelompok besar penyalahguna 

NAPZA beserta risiko yang dialaminya, yaitu : 36 

1) Ketergantungan primer, ditandai dengan adanya kecemasan dan 

depresi, yang pada umumnya terdapat pada orang dengan kepribadian 

tidak stabil. Mereka ini sebetulnya dapat digolongkan orang yang 

menderita sakit (pasien) namun salah atau tersesat ke narkoba dalam 

upaya mengobati dirinya sendiri yang seharusnya meminta 

pertolongan ke dokter (psikiater). Golongan ini memerlukan terapi 

dan rehabilitasi bukanya hukuman. 

2) Ketergantungan reaktif, yaitu (terutama) terdapat pada remaja karena 

dorongan ingin tahu, bujukan dan rayuan teman, jebakan dan tekanan 

serta pengaruh teman kelompok sebaya. Mereka ini sebenarnya 

merupakan korban, golongan ini memerlukan terapi dan rehabilitasi 

bukanya hukuman. 

3) Ketergantungan simtomatis, yaitu penyalahgunaan ketergantungan 

narkoba sebagai salah satu gejala dari tipe kepribadian yang 

mendasarinya, pada umumnya orang dengan kepribadian antisosial 

 
36 Setyawati, dkk, Buku seri Bahaya Narkoba Seri 2, (Surakarta, PT. Tirta Asih Jaya, 2015) 

hal, 6. 
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(psikopat) dan pemakaian narkoba itu untuk kesenangan semata. 

Mereka dapat digolongkan sebagai kriminal karena sering kali mereka 

juga merangkap sebagai pengedar. Mereka ini selain memerlukan 

terapi dan rehabilitasi juga hukuman. 

c. Bentuk-bentuk NAPZA 

1) Narkotika 

Menurut undang-undang No. 35 tahun 2009 Narkotika 

merupakan zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik 

itu sintesis ataupun semi sintesis. Akibat dari penggunaan narkotika 

ini sendiri adalah penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa 

nyeri dan dapat menyebabkan ketergantungan. Menurut Wresniworo 

mengatakan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang dapat 

mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan karena zat-zat tersebut 

bekerja mempengaruhi saraf sentral. Berdasarkan menurut 

golongannya, narkotika dibagi dalam 3 golongan, yaitu: 37 

a) Narkotika golongan 1 (satu). Berpotensi sangat tinggi 

menyebabkan ketergantungan, tidak digunakan terapi 

(pengobatan). Contoh: heroin, kokain, dan ganja.  

b) Narkotika golongan II (dua). Berpotensi tinggi menyebabkan 

ketergantungan. Digunakan pada terapi sebagai pilihan terakhir. 

Contoh: morfin, petidin, dan metadon. 

 
37 Setiyawati, dkk. Buku Seri Bahaya Narkoba Jilid I, (Surakarta: PT. Tirta Asih, 2015), 

hal, 87. 
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c) Narkotika golongan III (tiga). Berpotensi ringan menyebabkan 

ketergantungan dan banyak digunakan dalam terapi. Contoh: 

kodein. 

2) Psikotropika 

Psikotropika yaitu zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis 

bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif malalui pengaruh selektif 

pada susunan saraf pusat dan menyebabkan perubahan khas pada 

aktivitas mental dan perilaku, yang dibagi menurut potensi yang dapat 

menyebabkan ketergantungan. 38 

a) Psikotropika golongan I. Amat kuat menyebabkan ketergantungan 

dan tidak digunakan dalam terapi. Contoh: MDMA (ekstasi), LSD, 

dan STP. 

b) Psikotropika golongan II. Kuat menyebabkan ketergantungan, 

digunakan amat terbatas pada terapi. Contoh: amfetamin (sabu), 

fensiklidin, dan ritalin. 

c) Psikotropika golongan III. Potensi sedang menyebabkan 

ketergantungan, banyak digunakan dalam terapi. Contoh: 

pentobarbital dan flunitrazepam. 

d) Psikotropika golongan IV. Potensi ringan menyebabkan 

ketergantungan dan sangat luas digunakan dalam terapi. Contoh: 

diazepam, klobazam, lexo, dan rohyp. 

 
38 Dr. Lydia Harlina Martono, S.K.M, DR. Satya Joewana, SP. K. J, Pencegahan dan 

Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006) hal, 6. 
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3) Zat adiktif 

Zat adiktif yaitu obat serta bahan-bahan aktif apabila 

dikonsumsi oleh organsime hidup dapat menyebabkan kerja biologi 

serta menimbulkan ketergantungan atau adiksi yang sulit dihentikan 

da berefek ingin menggunakanya secara terus-menerus yang jika 

dihentikan dapat memberikan efek lelah luar biasa atau rasa sakit yang 

luar biasa, atau zat yang bukan narkotika dan psikotropika tetapi 

menimbulkan ketagihan. Contohnya: kopi, rokok, miras dan alkohol. 

39 

d. Bahaya-Bahaya Penyalahgunaan NAPZA 

Menurut M.A Rachim dampak yang ditimbulkan dari pemakaian 

narkoba bersifat multidimensional, yaitu dipandang dari lima dimensi 

sebagai berikut: 

1) Dimensi kesehatan 

a) Dapat merusak atau menghancurkan kesehatan manusia baik 

secara jasmani, mental dan emosional. 

b) Dapat merusak susunan saraf pusat otak, organ-organ lainnya 

seperti paru-paru, hati, jantung, ginjal, sistem reproduksi, penyakit 

AIDS dan penyakit komplikasi lainya. 

 

 

 
39 Dr. Lydia Harlina Martono, S.K.M, DR. Satya Joewana, SP. K. J, Pencegahan dan 

Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006) hal, 6. 
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2) Dimensi ekonomi 

a) Jumlah uang yang dihabiskan untuk konsumsi ilegal NAPZA 

sangat besar dan hilang percuma. 

b) Meningkatkan biaya kesehatan yang harus dikeluarkan oleh pihak 

keluarga, masyarakat, dan negara yaitu biaya pengobatan medis, 

harta yang dicuri dan kecelakaan. 

3) Dimensi sosial dan pendidikan 

a) Banyak pecandu NAPZA menjadi anti sosial, mencuri, merampok, 

menipu, menjadi pengedar narkoba, bahkan tidak jarang mereka 

membunuh untuk mendapatkan uang dan mengganggu keamanan 

dan ketertiban lingkungan. 

b) Kerugian dibidang pendidikan juga terjadi yaitu merosotnya 

prestasi sekolah. 

4) Dimensi keamanan nasional 

Perdagangan gelap narkoba menghasilkan banyak keuntungan, 

maka hal ini juga digunakan oleh para pemberontak atau gerakan 

separatis untuk membiayai tujuan politik mereka, yaitu digunakan 

untuk membeli senjata api, dan membiayai operasi destruktif mereka. 

5) Dimensi penegak hukum 

Perbuatan menyalahgunakan narkoba disklasifikasikan dalam 

undang-undang sebagai kejahatan dengan ancaman hukuman penjara 

dan pecandu narkoba itu sendiri adalah pelanggar undang-undang 

narkoba yang tidak bisa dibiarkan begitu saja. 



37 
 

 

 

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa 

penyalahgunaan NAPZA menimbulkan dampak yang sangat berbahaya 

bagi penggunanya. Dampak penyalahgunaan NAPZA dapat 

dikelompokkan dalam beberapa kategori yaitu depresan, stimulan, 

halusinogen, dan adiktif. Sedangkan menurut M.A Rachim dampak 

penyalahgunaan NAPZA bersifat multidimensional yaitu dipandang dari 

segi kesehatan, ekonomi, sosial, dan pendidikan, keamanan nasional dan 

penegak hukum. 

H. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah cara-cara berfikir dan menganalisis yang 

digunakan untuk mengadakan penelitian untuk mencapai tujuan 

penelitian.40 Penelitian ini termasuk dalam catatan lapangan yang ditulis 

secara rinci, cermat, luas dan mendalam yang diperoleh dari hasil 

wawancara dan observasi yang penulis lakukan dengan staff Jogja Care 

House. 

1. Jenis Penelitian  

Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian field research 

atau penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif 

deskriptif yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan 

keadaan atau fenomena apa adanya. Dalam penelitian ini penulis tidak 

 
40 Moleong, Metode penelitian Kualitatif, (Bandung:Remaja Rosdakarya, 1996), hal, 4. 
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memanipulasi atau memberikan perlakuan-perlakuan tertentu terhadap 

obyek penelitian, semua kegiatan atau peristiwa berjalan apa adanya.41 

2. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian adalah orang-orang yang menjadi sumber 

informasi yang dapat memberikan data sesuai dengan masalah yang 

diteliti.42 Subyek penelitian dipilih melalui proses sampling mengenai 

siapa saja yang relevan dan potensial untuk dijadikan sebagai subyek 

penelitian. Setelah penulis memperoleh daftar orang yang potensial 

menjadi subyek penelitian, penulis bisa langsung mengumpulkan data 

dari subyek dengan tidak mengabaikan kode etik penelitian. 

Kriteria yang digunakan dalam menentukan subyek penelitian 

yaitu subyek utamanya adalah pimpinan Jogja Care House yaitu EP. 

Sedangkan subyek pendukungnya adalah 2 residen, yaitu DB dan NR 

yang sedang menjalani di Jogja Care House minimal 3 bulan. 

3. Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah mengenai tahapan terapi self-

compassion yang dilakukan konselor terhadap mantan penyalahguna 

NAPZA yang menjalani pemulihan di Jogja Care House. 

4. Metode Pengumpulan Data 

 
41 Nana Sukamadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: UPI&UPT Remaja 

Rosda Karya, 2005), hal, 96.  
42 Muhammad Idrus, Metode Penelitian Ilmu Sosial, (Jakarta: Erlangga, 2009) hal. 62. 
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Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam 

melakukan penelitian. Tanpa upaya pengumpulan data berarti penilitian 

tidak dapat dilakukan. 

a. Wawancara 

Wawancara merupakan teknik pencarian data atau informasi 

mendalam yang diajukan kepada responden atau informan dalam 

bentuk pertanyaan lisan.43 Wawancara digunakan sebagai teknik 

pengumpulan data apabila penulis ingin melakukan studi 

pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti 

dan untuk mengetahui hal-hal dari responden yang lebih 

mendalam.44 Dalam penelitian ini jenis wawancara yang digunakan 

adalah wawancara terstruktur yaitu penulis telah mengetahui dengan 

pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu 

dalam melakukan wawancara, penulis telah menyiapkan instrumen 

penelitian, berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif 

jawabanya telah dipersiapkan.45 Dalam penelitian ini penulis 

mewawancarai pimpinan Jogja Care House yaitu bapak Eko 

Prasetyo. Kemudian wawancara juga dilakukan kepada dua residen. 

Kedua residen tersebut adalah. 

 

 

 
43 Dr. Mahi Hikmat, Metode Penelitian Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra, 

(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hal. 79. 
44 Prof. Dr. Sugiono, Memahami Penelitian kualitatif, (Bandung:Alfabeta, 2013), hal. 7. 
45 Ibid., hal. 73. 
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b. Observasi 

Melalui observasi dapat diperoleh informasi tentang 

berbagai peristiwa yang terjadi. Teknik observasi ilmiah adalah 

kegiatan mengamati dan mencermati serta melakukan pencatatan 

data atau informasi yang sesuai dengan konteks penelitian. Dalam 

penelitian ini jenis observasi yang digunakan adalah observasi non 

partisipan. Observasi non partisipan adalah yang tidak dipersiapkan 

secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi. Hal ini 

dilakukan karena penulis hanya mengamati kegiatan secara 

langsung.46 Teknik observasi diharapkan dapat menjelaskan atau 

memberikan gambaran secara luas dan rinci tentang masalah yang 

dihadapi.47 Dalam observasi ini, penulis hanya mengamati 

rangkaian kegiatan yang ada di Jogja Care House. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi dalam penelitian ini adalah untuk memperkaya 

data penelitian, penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu 

dokumen resmi dan pribadi.48 Dokumen resmi didapatkan di Jogja 

Care House yang berkaitan dengan jumlah residen yang ada disana 

untuk memperkuat keabsahan tentang mantan penyalahguna 

NAPZA, truktur organisasi serta dokumentasi berupa foto untuk 

membuktikan kebenaran sebuah kegiatan dari penelitian ini. 

 
46 Ibid., hal. 67. 
47 Ibid, hal. 73. 
48 Choerul Saleh Dkk, Pengembangan Kompetensi Daya Aparatur, UB Press, Malang: 

Januari 2013. hal. 143. 
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5. Analisis data 

Penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai macam 

sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang 

bermacam-macam dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya 

penuh.49 Data diperoleh dari proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, 

dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam 

kategori, menjabarkan kedalam uni-unit, melakukan sintesa, menyusun 

kedalam pola, memilih mana yang penting untuk dipelajari dan 

membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri 

maupun orang lain. 

a. Reduksi data 

Data diperoleh dari lapangan cukup banyak, untuk itu perlu 

dicacat secara teliti dan rinci dan perlu dilakukan analisis data 

melalui reduksi data, mereduksi data berarti merangkum, memilih 

hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari 

tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan 

memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti 

untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila 

diperlukan.50 

 

 
49 Prof. Dr. Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 87. 
50 Prof. Dr. Sugiono: Memahami Penelitian  Kualitatif. (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 93. 
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b. Penyajian data 

Penyajian data, Setelah melakukan reduksi data maka 

langkah selanjutnya adalah menyajikan data penelitian. Dalam 

penelitian ini, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian 

singkat, bagan dan teks yang bersifat naratif. Dengan menyajikan 

data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, 

merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah 

dipahami. 

c. Kesimpulan 

Langkah ketiga dalam analisis data adalah penarikan 

kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah temuan baru 

yang sebelumnya belum ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau 

gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih samar-samar 

sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Dengan demikian kesimpulan 

dalam penelitian ini dapat menjawab rumusan masalah yang 

dirumuskan sejak awal. 

6. Uji Keabsahan Data 

Teknik yang di gunakan setelah data terkumpul yaitu dilakukan 

pengujian terhadap keabsahan data dengan menggunakan teknik 

triangulasi sumber, triangulasi dalam pengujian keabsahan data ini 

diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan 
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berbagai cara, dan berbagai waktu. 51 teknik triangulasi yang paling 

banyak digunakan adalah pemeriksaan melalui sumber lainya.52 

Pengecekan dalam Penelitian dilakukan dengan cara mengecek 

data yang telah diperoleh melalui berbagai sumber seperti observasi, 

wawanca dan dokumentasi. Data yang telah dianalisis oleh penulis 

menghasilkan suatu kesimpulan yang selanjutnya dimintakan kepastian 

datanya. Triangulasi juga dapat dilakukan dengan cara mengecek hasil 

penelitian dari tim penulis lain yang diberi tugas untuk melakukan 

pengumpulan data. 

 
51 Prof. Dr. Sugiono: Memahami Penelitian  Kualitatif. (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 

125. 
52 Lexy Meoleong, Metologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta: P2LPTK, 1998). hal. 151. 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa self 

compassion mampu memberikan residen untuk belajar menerima ketika 

sedang mengalami kegagalan atau kesalahan dengan cara memotivasi diri 

sendiri untuk menumbuhkan rasa kepercayaan diri dan dorongan terhadap 

diri sendiri agar tidak selalu menyalahkan diri sendiri secara berlebihan, 

maka dengan meningkatnya self compassion dapat mengurangi kecemasan 

ketika kembali berbaur lagi dengan masyarakat. 

Pada penelitian ini, terdapat 11 tahapan self compassion pada 

mantan penyalahguna NAPZA yakni (1) Belajar tentang kasih sayang;     (2) 

Motivasi diri; (3) Belas kasih terhadap diri sendiri; (4) Empati;           (5) 

Perhatian penuh (mindfulness); (6) Tindakan; (7) Interaksi sosial;       (8) 

Membangun simpati; (9) Memperluas simpati; (10) Pengakuan; serta (11) 

Berdamai dengan musuh (masa lalu). Ada satu tahap yang tidak ditemukan 

dalam penelitian yakni tahap pengetahuan.  

                                

B. Saran 

1. Bagi Penulis 

Peneliti yang selanjutnya diharapkan lebih memperdalam tentang 

kajian self compassion. Karena masih sedikit penelitian yang membahas 

self compassion pada mantan penyalahguna NAPZA. Selain itu penting 
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sekali melakukan observasi dan pra penelitian agar tidak terjadi 

kesalahpahaman terhadap pihak lembaga yang akan ditelitil. 

2. Bagi Residen 

Dalam masa pemulihan tentunya membutuhkan waktu yang lama 

dan tentunya dengan penuh perjuangan. Dalam suksesnya masa 

pemulihan diperlukanya niat yang sungguh-sungguh dari residen untuk  

lepas dari gangguan NAPZA. Yakin bahwa mampu terlepas dari jeratan 

NAPZA dan menjadi manusia yang lebih baik.   

3. Bagi Panti Rehabilitasi Jogja Care House 

a. Membangun hubungan personal antara staff dan residen dengan baik 

sehingga dukungan sosial residen semakin membaik 

b. Memperbaiki sarana dan prasarana yang kurang baik sehingga mampu 

menunjang program-program yang ada di panti. 

4. Bagi Masyarakat 

Membuang stigma buruk tentang penyalahguna NAPZA, bahwa mereka 

juga manusia yang membutuhkan dukungan sosial dan kasih sayang. 

Terimalah keadaanya bahwa mereka juga sudah berjuang dalam proses 

pemulihan ketergantungan NAPZA dan berusaha menjadi manusia yang 

lebih baik. 

C. Kata penutup 

Alhamdulillahi rabbil’ alamin penulis panjatkan puji syukur 

kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya 

berupa kemudahan, kelancaran, dan kesehatan sehingga penulis dapat 
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menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan 

kemampuan penulis, walaupun jauh dari kata sempurna. Penulis 

menyadari masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan 

dalam penyusunan skripsi ini. Hal ini disebabkan karena keterbatasan 

pengetahuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan 

saran yang membangun demi perbaikan skripsi ini. 

Dalam hal ini, penulis tidak lupa menghaturkan banyak terima 

kasih kepada ketiga subyek serta pihak terkait yang telah membantu 

penulis selama melakukan penelitian. 

Harapan penulis adalah semoga skripsi ini bermanfaat bagi 

penulis sendiri, khususnya dapat memberikan wawasan keilmuan bagi 

penulis. Di samping itu, semoga juga bermanfaat bagi perkembangan 

ilmu dalam bidang bimbingan dan konseling Islam. Akhir kata penulis 

hanya bisa mengucapkan semoga segala rahmad-Nya tetap tercurahkan 

kepada semua makhluk-Nya. Amin Amin Yarobbal Alamin. 
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