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Family visits are residents which have agreed to meet with parents , may be visited by a parent / guardian 

in according to allotted time is generally once in two (2) weeks. Meanwhile, the recovery is the recovery process 

bringing back to the beginning condition. From the preliminary study on the incidence of many still get the 

dependency on drugs at RSJ Menur Surabaya. The purpose of this research is to analyze the relationship between 

the family visits patients and drug recovery at RSJ Menur Surabaya. 

The design of this study is correlative with a total population of 11 respondents, then  sampling was taken 

using total sampling to obtain a total of 11 respondents. Collecting data using traffic data and recovery data obtained 

from the patient's drug RSJ Menur Surabaya. Then performed using the Spearman rank test with a significance value 

of α of 0.05 to see the connection. 

Statistical test results obtained 0.025 < α = 0.05, which means that H1 is accepted and H0 is rejected or 

exist the relationship between the family visit patients and drug recovery at  RSJ Menur Surabaya. This is caused 

by the presence of 3 -month rehabilitation program that can affect the patient's recovery. 

Based on the results of the study suggested health workers to be better understand about the importance of 

raising a family visit to enhance the rehabilitation process that will positively affect the health status 
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1.1 BACKGROUND 

Manusia di dalam  menjalani aktivitas kehidupan pasti selalu dihadapkan pada suatu 

permasalahan, salah satunya adalah masalah penyalahgunaan NAPZA. NAPZA (Narkotika, 

Alkohol, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya) atau istilah yang populer dikenal masyarakat 

sebagai NARKOBA (Narkotika dan Bahan/Obat berbahaya) di Indonesia ini semakin 

berkembang pesat dari tahun ke tahun. Dalam hal ini, masalah penyalahguaan NAPZA 

merupakan masalah sosial yang memiliki pengaruh negatif tersebut mempunyai implikasi 

majemuk baik itu menyangkut aspek biologis, psikologis, dan sosial (biopsikososial) bagi 

penggunanya dan termasuk juga mempunyai andil dalam membuat keresahan masyarakat serta 

menghilangkan generasi penerus bangsa (Huda, 2010). 

Berdasarkan data yang diperoleh dari Riskesdas (2007), prevalensi penyalahgunaan NAPZA 

di Indonesia diperkirakan ada sekitar 3,2 juta orang (1,5% dari total populasi) mempunyai 

riwayat menggunakan NAPZA dan dari jumlah tersebut di perkirakan hanya 10% yang mendapat 

perawatan dari tenaga kesehatan. Dari studi pendahuluan yang dilakukan di RSJ Menur pada 

tahun 2012 terdapat 64 pasien dan pada tahun 2013 terdapat 39 pasien (selama Januari-Oktober) 

positif menggunakan narkoba. Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa angka pasien 

NAPZA di RSJ Menur masih cukup banyak. 

Berkembangnya jumlah pecandu NAPZA ditentukan oleh dua faktor, yaitu faktor dari dalam 

(internal) diri meliputi: minat, rasa ingin tahu, lemahnya rasa ketuhanan, kestabilan emosi. Faktor 

yang kedua adalah faktor dari luar (eksternal) diri meliputi: kurangnya dukungan keluarga, 

lemahnya hukum terhadap pengedar dan pengguna narkoba, lemahnya sistem sekolah termasuk 

bimbingan konseling, lemahnya pendidikan agama (Joewana, 2005).  

Para pegguna narkoba biasanya akan mengalami gangguan mental dan perilaku, sebagai 

akibat terganggunya sistem pada sel-sel susunan saraf pusat pada otak mengakibatkan 

terganggunya fungsi kognitif (alam pikiran), efektif (alam perasaan atau emosi), dan psikomotor 

(perilaku). Pemakai narkoba tidak hanya mengalami gangguan kesehatan fisik karena fungsi 



organ, tetapi juga datangnya penyakit menular. Menurut Diharjao 2006, pemakai narkoba 

berubah menjadi orang yang egois, eksklusif, paranoid (selalu curiga dan bermusuhan), jahat 

(psikologis), bahkan tidak peduli terhadap orang lain(asosial). Selain itu, kerusakan yang tidak 

kalah bahayanya adalah gangguan psikologis serta kerusakan mental dan moral (Diharjo,2006) 

narkoba juga dapat merusak  hubungan keluarga, menurunkankan kemampuan belajar dan 

produktivitas kerja secara drastis, ketidak mampuan membedakan hal yang baik dan hal yang 

buruk.selain mengakibatkan perubahan prilaku menjadi anti sosial, penyalahguna narkoba 

mengalami gangguan kesehatan fisik maupun mental.  

Narkoba juga dapat merusak hubungan keluarga, menurunkan kemampuan belajar dan 

produktifitas kerja secara drastis, ketidakmampuan membedakan hal yang baik dan hal yang 

buruk. Selain mengakibatkan perubahan perilaku menjadi anti sosial, penyalahguna narkoba 

mengalami gangguan kesehatan fisik maupun mental (Hawari, 1997 dalam Chrirmawati, 2008). 

Kurangnya dukungan keluarga selama proses rehabilitasi ataupun lingkungan yang merendahkan 

dan tidak menghargai usaha yang dilakukan pasien untuk sembuh akan menambah stres dan sulit 

mengendalikan perasaan sehingga mengakibatkan pasien tersebut rentan untuk menggunakan 

narkoba lagi atau relaps (Joewana, 2005). 

Usaha untuk menyembuhkan dari ketergantungan NAPZA saat ini dapat dilakukan dengan 

rehabilitasi. Kunjungan keluarga juga salah satu cara mempercepat rehbilitasi pasien NAPZA, 

keluarga dekat merupakan salah satu pihak yang dapat dijadikan sebagai motivasi dalam 

mencapai kebehasilan termasuk keberhasilan dalam mengikuti program pemulihan dari 

ketergantungan NAPZA. Beberapa tahapan dalam masa pemulihan ketergantungan NAPZA 

antara lain tahap prakontemplasi, kontemplasi, bertindak, pemantapan dan pemeliharaan 

(Retnowati dkk, 2005).   

 

 

 



 

1.2 METHOD 

Peneliti memilih menggunakan rancangan penelitian “Korelatif”, populasi yang digunakan 

adalah pasien NAPZA di RSJ Menur. Teknik pengambilan sampel yang digunakan ialah  

Random sampling. Tempat penelitian adalah di RSJ Menur. Penelitian akan dilaksanakan pada 

bulan Maret 2015. Analisis bivariat dilakukan dengan uji Spearman rank yang digunakan untuk 

menguji hipotesis Hubungan frekuensi kujungan keluarga terhadap masa pemulihan pasien 

NAPZA di RSJ Menur dengan tingkat kemaknaan (α) 0,05.  

1.3 RESULT 

Tabel 4.8 Hubungan Frekuensi Kunjungan Keluarga terhadap Masa Pemulihan Pasien NAPZA 

di RSJ Menur. 

Frekuensi 

Kunjungan 

Masa Pemulihan 

Total (%) 

Lambat Sedang Cepat 

Baik 

Cukup 

Kurang 

0 

0 

3 

1 

4 

1 

0 

2 

0 

1 

6 

4 

9.9 

54.5 

36.3 

JUMLAH 3 6 2 11 100 

Uji Statistik Spearman Rank p-value 0,025  α=0,05 

 

Selain itu kunjungan keluarga dengan frekuensi kunjungan yang kurang mendapatkan masa 

pemulihan lambat sebanyak 3 responden dan sedang sebanyak 1 responden. Hal ini menunjukkan 

terdapat hubungan antara frekuensi kunjungan keluarga dengan masa pemulihan pasien NAPZA 

di RSJ Menur dengan p-value 0,025 <  α  0,05. 

 

1.4 DISCUSSION 

Berdasarkan hasil penelitian yag dilakukan pada bulan Maret 2014 mengenai kunjungan 

keluarga dengan masa pemulihan pasien NAPZA menunjukkan bahwa pasien yang mendapat 

kunjungan dengan kategori cukup saat di rehabilitasi mendapat masa pemulihan yang cepat,saat 



pasien yang mendapat kunjungan dengan kategori kurang, di rehabilitasi mendapat masa 

pemulihan yang sedang hal ini menunjukkan terdapat hubungan antara frekuensi kunjungan 

keluarga dengan masa pemulihan pasien NAPZA di RSJ Menur dengan p-value 0,025 <  α  0,05. 

Dalam BNN (2005), pengobatan dan rehabilitasi narkoba juga membutuhkan dukungan 

diwujudkan dalam bentuk kunjungan keluarga terhadap residen selama menjalani proses 

rehabilitasi, perhatian serta keterlibatan orang tua residen.  

Sesuai dengan (Darojah, 2008) Mengatakan Family Support Group mempunyai pengaruh 

dalam proses pemulihan korban penyalahgunaan NAPZA yaitu dengan adanya Family Support 

Group klien mampunyai motivasi yang kuat untuk mengikuti rehabilitasi sampai sembuh dan 

dapat diterima oleh masyarakat. Dukungan keluarga merupakan upaya penting dalam masa 

rehabilitasi pasien napza dalam memberikan dukungan atau motivasi untuk proses rehabilitasi.  

Pengobatan dan rehabilitasi narkoba juga membutuhkan dukungan dalam penelitian ini 

diwujudkan dalam bentuk kunjungan keluarga terhadap residen selama menjalani proses 

rehabilitasi, perhatian serta keterlibatan orang tua residen. 

 

 

1.5 CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS 

1.5.1 CONCLUSION 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan melalui analisa antara variabel 

independent dan variabel dependent dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut : 

1. Lebih dari 50% responden memiliki kunjungan keluarga cukup. 

2. Lebih dari 50% responden memiliki masa pemulihan sedang. 

3. Ada hubungan frekuensi kunjungan keluarga dengan masa pemulihan pasien NAPZA di 

RSJ Menur. 

1.5.2 RECOMMENDATIONS 

Dengan adanya kesimpulan di atas, maka dapat dirumuskan saran sebagai berikut  

a. Bagi Peneliti Selanjutnya 



Diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk bisa mengembangkan penelitian 

mengenai kunjungan keluarga dan masa pemulihan menggunakan metode yang lebih 

kompleks dan diterapkan kepada pasien dengan tingkat ketergantungan yang lebih tinggi 

seperti pada pasien NAPZA dengan melibatkan seluruh faktor yang dapat mempengaruhi 

masa pemulihan. 

b. Bagi Institusi Pendidikan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukkan dalam 

pengembangan pembelajaran tentang NAPZA khususnya pada proses penanggulangan 

yang dapat diterapkan dalam Rumah Sakit. 

c. Bagi Keluarga 

 Hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan kepada keluarga, bahwa 

pentingnya kunjungan keluarga dalam proses rehabilitasi pasien NAPZA yang dilihat 

dari pemberian dukungan dan motifasi untuk mempercepa kesembuhan. 
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