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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Rancangan Penelitian 

 Pada penelitian ini rancangan penelitian yang digunakan oleh peneliti 

adalah metode kuantitatif korelasi dimana bertujuan untuk menunjukkan apakah 

terdapat hubungan anatara dukungan sosial dan percaya diri orang yang mengikuti 

program rehabilitasi narkoba. 

3.2 Variabel Penelitian Dan Definisi Operasional 

Variabel bebas : Dukungan sosial  

Pengertian dukungan sosial adalah salah satu fungsi dari ikatan 

sosial yang menggambarkan tingkat kualitas umum dari hubungan 

interpersonal seseorang. Dukungan sosial yang diterima oleh seseorang 

dapat membuat individu merasa tenang, diperhatikan, dicintai, timbul rasa 

percaya diri dan kompeten menurut Rook (dalam Kumalasari & Nur 

Ahyani, 2012)  

Variabel terkait : Percaya diri 

Pengertian dari percaya diri sebuah sikap atau peranan penting 

yang dapat menunjukkan sikap positif seseorang terhadap lingkungannya 

atau terhadap dirinya sendiri menurut Fatimah (dalam Hamdan, 2008) 
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3.3 Instrumen Penelitian 

3.3.1  Metode Pengumpulan Data 

 Angket Percaya Diri 

Teknik pengumpulan data yang kami pakai untuk 

mengetahui skala percaya diri ialah menggunakan metode survei 

angket, yaitu dengan membagikan angket pada responden. Dalam 

teknik pengumpulan data ini kamu menggunakan skala Likert. 

Skala ini memiliki lima alternatif jawaban yaitu Sangat Sesuai 

(SS), Sesuai (S), netral (N), Tidak Sesuai (TS) dan Sangat Tidak 

sesuai (STS). Namun dalam penelitian ini peneliti hanya 

menggunakan empat alternatif jawaban yaitu Sangat Sesuai (SS), 

Sesuai (S), Tidak Sesuai (TS) dan Sangat Tidak sesuai (STS) dan 

menghilangkan pilihan netral (N) dikarenakan untuk menghindari 

pernyataan netral dari subjek. 

Sistem skoring dalam skala ini membedakan item yang 

bersifat favorable dan unfavorable. Nilai dari skala percaya diri ini 

berskala empat yaitu item yang bersifat favorable (pernyataan yang 

mendukung) adalah: Sangat Sesuai (SS) bernilai 4, Sesuai (S) 

bernilai 3, Tidak Sesuai (TS) bernilai 2 dan Sangat Tidak Sesuai 

(STS) bernilai 1, sedangkan untuk tiap pernyataan yang bersifat 

unfavorable (pernyataan yang tidak mendukung) adalah : Sangat 

Sesuai (SS) bernilai 1, Sesuai (S) bernilai 2, Tidak Sesuai (TS) 

bernilai 3 dan Sangat Tidak Sesuai ( STS ) bernilai 4. 
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Aspek yang digunakan dalam mengukur tingkat percaya 

diri diambil dari Hakim (dalam Nainggolan, 2011) dibagi dalam 

dua aspek yaitu aspek orang yang memiliki percaya diri dan orang 

yang tidak memiliki rasa percaya diri. Aitem favorabel akan 

diasumsikan dengan aspek orang yang memiliki percaya diri, dan 

aitem unfavorabel akan diasumsikan dengan aspek orang yang 

tidak memiliki rasa percaya diri. 

Tabel 3. 1 Aitem favorabel percaya diri  

No Aitem  Jumlah 

1 Bersikap tenang dalam menghadapi sesuatu hal  1 

2 Memiliki potensi dan kemampuan diri  1 

3 
Mampu menetralisasi ketegangan yang muncul di dalam 

berbagai situasi 

 1 

4 
Mampu menyesuaikan diri dan berkomunikasi di berbagai 

situasi 

 1 

5 
Memiliki kondisi mental dan fisik yang cukup menunjang 

penampilannya 

 1 

6 Memiliki kecerdasan yang cukup  1 

7 Memiliki tingkat pendidikan formal yang cukup  1 

8 
Memiliki keahlian atau keterampilan lain yang menunjang 

kehidupannya. 

 1 

9 Memiliki kemampuan bersosialisasi  1 

10 Memiliki latar belakang pendidikan keluarga yang baik  1 

11 

Memiliki pengalaman hidup yang menempa mentalnya 

menjadi kuat dan tahan di dalam menghadapi berbagai 

cobaan hidup  

 1 

12 

Selalu bereaksi positif dalam menghadapi berbagai 

masalah, misalnya dengan tetap tegar, sabar, dan tabah 

dalam menghadapi persoalan hidup.   

 1 

 Total  12 
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Tabel 3. 2 Aitem Unfavorabel Percaya diri  

No Aitem Jumlah 

1 
Mudah cemas dalam menghadapi persoalan dengan 

tingkat kesulitan tertentu 

1 

2 
Memiliki kelemahan atau kekurangan dari segi mental, 

fisik, sosial, atau ekonomi 

1 

3 
Sulit menetralisasi timbulnya ketegangan di dalam suatu 

situasi 

1 

4 Gugup dan terkadang bicara gagap 1 

5 
Memiliki latar belakang pendidikan keluarga yang kurang 

baik 

1 

6 
Memiliki perkembangan yang kurang baik sejak masa 

kecil. 

1 

7 

Kurang memiliki kelebihan pada bidang tertentu dan 

tidak tahu bagaimana cara mengembangkan diri untuk 

memiliki kelebihan tertentu 

1 

8 
Sering menyendiri dari kelompok yang dianggapnya lebih 

dari dirinya 

1 

9 Mudah putus asa 1 

10 
Cenderung tergantung pada orang lain dalam mengatasi 

masalah 

1 

11 Pernah mengalami trauma 1 

12 

Sering bereaksi negatif dalam menghadapi masalah, 

misalnya dengan menghindari tanggung jawab atau 

mengisolasi diri, yang menyebabkan rasa tidak percaya 

dirinya semakin buruk. 

1 

 Total 12 

 

 Angket Dukungan Sosial  

Teknik pengumpulan data dalam mengukur dukungan sosial 

ini peneliti menggunakan alat ukur Multidimensional Scale of 

Perceived Social Support (MSPSS) yang disusun oleh Zimet et al 

(1988). Alat ukur ini mendasarkan pada 3 sumber dukungan sosial 

yaitu: keluarga, teman , dan Significant others. Pada alat ukur ini 
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digunakan skala interval, dimana skala tersebut menunjukkan 

tingkatan karakter individu dalam satu variabel dan terdapat pilihan 

jawaban dari sangat setuju sampai tidak setuju. Skala interval dapat 

mendeskripsikan perbedaan jarak antara titik-tik angka tertentu 

dengan nilai interval yang sama untuk setiap angka karena 

menggunakan unit pengukuran yang konsisten. Selain membedakan 

hasil pengukuran skala interval juga menunjukkan tinggi rendah, 

besar-kecil, dan sejenisnya (Muljono & Djaali, 2007). 

Dalam angket pengukuran dukungan sosial ini peneliti 

menggunakan alat ukur yang sudah di modifikasi dengan mengganti 

sumber dukungan sosial yang berasal dari significant others menjadi 

terapis, karena dalam penelitian ini significant others yang dimaksud 

adalah terapis yang membantu proses rehabilitasi. Dalam angket ini 

subjek akan diminta memberikan jawaban melalui angka yang 

nantinya akan diberikan pada suatu pernyataan di aitem. Skala ini 

terdiri dari angka satu hingga tujuh, sehingga semakin tinggi angka 

yang diberikan maka akan semakin tinggi pula dukungan sosial yang 

diterima subjek.  

Hasil penilaian psikometri yang dilakukan oleh penelitian pada 

alat ukur MSPSS menunjukkan adanya tingkat validitas dan 

reliabilitas yang baik. Penelitian mengenai MSPSS yang digunakan 

pada 313 mahasiswa Malaysia yang menerima sosial support 

menunjukkan konsistensi internal sebesar 0.921; pada keluarga, teman 
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dan significant other masing-masing adalah 0.88, 0.89, 0.93 (Talwar 

& Mohd, 2013).  

Alat ukur yamh disediakan pada penelitian ini  berjumlah 12 

aitem, yang mendasarkan pada 3 sumber dukungan sosial yang 

berbeda yaitu : keluarga, teman dan terapis (significant others). 

Tabel 3. 3 Blue Print variabel Dukungan Sosial 

No Sumber Favorabel Unfavorabel Total 

1. Keluarga 1,2 7,8 4 

2. Teman  3,4 9,10 4 

3. Terapis  5,6 11, 12 4 

Total 12 

 

3.3.2 Hasil Uji bahasa 

Hasil uji bahasa yang peneliti lakukan kepada 10 subjek yang 

serupa dengan sampel penelitian yaitu 6 wanita dan 4 laki laki yang 

berusia antara 19–30 tahun yang memiliki kriteria sampel sesuai dengan 

tujuan penelitian yaitu pria dan wanita, serta berdomisili di Surabaya. Uji 

bahasa ini dilakukan dalam waktu kurang lebih 5 hari dan dilakukan di 

wilayah kota Surabaya. Hasil uji bahasa yang peneliti lakukan kepada 10 

orang subjek mendapatkan hasil yang belum cukup memuaskan karena 

aitem yang digunakan memiliki bahasa yang masih cukup baku dan susah 

dimengerti oleh subjek. Maka dari itu peneliti melakukan revisi ulang 

kuisioner yang digunakan dengan menggunakan kalimat dan kata kata 

yang lebih mudah dimengerti oleh subjek dan menggunakan karakteristik 

aspek sama seperti yang telah disebutkan di tabel 3.1, 3.2, dan 3.3. 
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3.3.3 Validitas Dan Reliabilitas Alat Pengumpul Data 

 Validitas Alat Pengumpul Data  

Menurut Azwar  validitas mempunyai arti sejauh mana 

ketetapan dan kecermatan skala dalam menjalankan fungsi ukurnya 

(azwar, 2008).  Validitas dinyatakan secara empirik oleh suatu 

koefisien, yaitu koefisien validitas (Azwar, 2009). Dalam penelitian 

ini pengujian tingkat kesahihan alat ukur dilakukan uji validitas, 

yang biasanya digunakan batasan rix ≥ 0,30. Semua aitem yang 

mencapai koefisien korelasi minimal 0,30 daya pembedanya 

dianggap memuaskan, sebaliknya aitem yang memiliki harga  atau  

kurang dari 0,30 dapat diinterpretasikan sebagai aitem yang 

memiliki daya diskriminasi rendah. Apabila aitem yang memiliki 

daya diskriminasi sama dengan atau lebih besar daripada 0,30 

jumlahnya melebihi jumlah aitem yang direncanakan untuk 

dijadikan skala, maka kita dapat memilih aitem-aitem yang 

memiliki indeks daya diskrimnasi tertinggi. Sebaliknya, apabila 

jumlah aitem yang lolos ternyata masih tidak mencukupi jumlah 

yang diinginkan, kita dapat mempertimbangkan untuk menurunkan 

sedikit batas kriteria 0,30 menjadi 0,25 (Azwar s. , 2008). 

 Reliabilitas Alat Pengumpul Data 

Reliabilitas merupakan penerjemahan dari kata reliability 

yang mempunyai kata rely dan ability. Pengukuran yang memiliki 

reliabilitas tinggi disebut sebagai pengukuran yang reliabel. Ide 
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pokok yang terkandung dalam konsep reliabilitas adalah sejauh 

mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya (Azwar, 2009). 

Azwar mengemukakan bahwa reliabilitas dinyatakan oleh 

koefisien reliabilitas (rxx')  yang angkanya berada dalam rentang 

dari 0 sampai dengan 1.00. semakin tinggi koefisien reliabilitas 

mendekati angka 1.00 berarti semakin tinggi reliabilitasnya. 

Sebaliknya, koefisien yang semakin rendah mendekati angka 0 

berarti semakin rendah reliabilitasnya. Tinggi rendahnya 

reliabilitas, secara empirik ditunjukkan oleh suatu angka yang 

disebut nilai koefisien reliabilitas. Reliabilitas yang tinggi 

ditunjukkan dengan nilai mendekati angka 1. Secara keseluruhan 

reliabilitas yang dianggap sudah cukup memuaskan jika nilai Alpha 

Reability yang dimiliki ≥0,70 (Azwar, 2008). 

3.4 Populasi Dan Teknik Pengambilan Sampel 

3.4.1 Populasi dan sampel 

Populasi adalah daerah generalisasi yang akan dikenai kesimpulan 

hasil penelitian (Azwar,2004). Sampel adalah sebuah kumpulan dari unit 

sampling. Dalam penelitian ini karakterisrik sampel dalam penelitian ini 

adalah: 

 Laki laki dan perempuan 

 Sedang berada dalam proses rehabilitasi NAPZA 

 Lokasi Rehabilitasi berada panti X,Y,Z 
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3.4.2 Teknik Sampling 

Pada penelitian ini populasi yang dituju adalah seseorang yang 

sedang dalam proses rehabilitasi narkoba panti X,Y,Z dengan 

menggunakan Purposive sampling, yaitu metode pengambilan sampel 

dengan teknik penentuan dan dengan pertimbangan tertentu (Subagyo, 

2006). Metode yang dilakukan dengan menentukan siapa yang termasuk 

anggota sampel penelitian dan peneliti harus mengetahui bahwa responden 

yang dipilihnya dapat memberrikan informasi yang dibutuhkan terkait 

judul penelitian (Ferdian, 2013). 

3.5 Analisis Data 

Dalam pengukuran untuk menguji hubungan antara dukungan sosial dan 

percaya diri pada orang yang mengikuti program rehabilitasi narkoba peneliti 

menggunakan 2 angket untuk mengukur skala dukungan sosial dan percaya diri. 

Total aitem berjumlah 38 butir yang terdiri dari 26 aitem percaya diri dan 12 

aitem dukungan sosial. Analisis data statistik yang digunakan adalah uji Rank 

Order Spearman dikarenakan data tidak berdistribusi normal setelah dilakukan 

pengujian menggunakan Kolmogorov-Smirnov 1 dengan bantuan program SPSS 

22. 

 


