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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif 

adalah penelitian yang menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif 

dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antarfenomena yang 

diamati, dengan menggunakan logika ilmiah (Azwar, 2007). Penelitian kualitatif 

berusaha menggali suatu isu yang berhubungan dengan marginalisasi individu-

individu tertentu.Untuk meneliti isu ini, cerita-cerita dikumpulkan dari individu-

individu tersebut dengan menggunakan pendekatan naratif. 

Penelitian kualitatif dipilih karena peneliti ingin menggali lebih dalam 

aspek-aspek yang berkaitan satu sama lain sehingga membentuk sebuah dinamika 

self-regulated behavior pada pecandu narkoba. 

B. Subjek Penelitian 

Adapun karakteristik kedua subjek adalah sebagai berikut : 

1. Berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. 

2. Pernah menjalani masa rehabilitasi selama 6 bulan. Hawari (2006) 

menyebutkan bahwa suatu program rehabilitasi lamanya tergantung dari 

metode dan program dari lembaga yang bersangkutan; biasanya lamanya 

program rehabilitasi antara 3-6 bulan. 

C. Metode Sampling  

Metode pemilihan subjek menggunakan teknik incidental sampling, yaitu 

teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara 

kebetulan/incidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila 

dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 

2008). Teknik ini dipilih karena pemilihan subjek berdasarkan karakteristik yang 

sudah ditentukan yakni individu yang sudah menjalankan program rehabilitasi 

minimal selam 6 bulan di Treatment Centre Rumah Cemara Bandung. 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah wawancara. Peneliti menggunakan teknik wawancara semi-structure 

interview sebagai metode pengumpulan data utama. Dalam teknik wawancara ini, 

ada pedoman yang dijadikan patokan dalam alur, urutan, dan penggunaan kata. 

Pada pedoman wawancara semi-terstruktur, isi yang tertulis pada pedoman 

wawancara hanya berupa topik-topik pembicaraan yang mengacu pada satu tema 

sentral yang telah ditetapkan dan disesuaikan dengan tujuan wawancara. Peneliti 

bebas berimprovisasi dalam mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan situasi dan 

alur alamiah yang terjadi asalkan tetap pada topik-topik yang telah ditentukan 

(Herdiansyah, 2012). Dalam pelaksanaannya, peneliti akan melakukan pencatatan 

verbatim dengan dibantu oleh alat perekam serta catatan lapangan. Berikut 

pedoman wawancara yang digunakan oleh peneliti. 

Tabel 3.1 Pedoman Wawancara 

No. 

Dimensi dalam Self-

Regulated Behavior 

pada pecandu yang 

menjalani rehabilitasi  

Pokok Pertanyaan  

1 Latar belakang 

penggunaan narkoba 
 Pertama kali mencoba narkoba 

 Jenis narkoba yang digunakan 

 Faktor-faktor yang menyebabkan subjek yang 

menggunakan narkoba 

 Hal yang dirasakan saat menggunakan 

narkoba 

 Tanggapan lingkungan sosial (keluarga, 

teman) terhadap subjek ketika mengetahui 

subjek menjadi pecandu narkoba 

2 Motivasi diri  Adanya motivasi pada individu untuk terbebas 

dari ketergantungan terhadap narkoba 

3 Menentukan tujuan 

personal 
 Menetapkan target waktu dan pengurangan 

dosis pemakaian dalam kadar tertentu sampai 

akhirnya terbebas dari ketergantungan 

narkoba 

4 Merencanakan strategi  Mempersiapkan rencana jangka pendek 

maupun jangka panjang untuk antisipasi 

terhadap keberhasilan dan kegagalan yang 

mungkin terjadi pada saat menjalankan 

rehabilitasi 
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5 Evaluasi dan modifikasi 

perilaku 
 Melakukan evaluasi diri terhadap proses 

rehabilitasi yang sedang dijalani 

 Memiliki alternatif dalama menentukan 

treatment yang sesuai bagi diri individu yang 

dapat menunjang keberhasilan dalam 

menjalankan rehabilitasi 

6 Antisipasi terhadap 

gangguan eksternal 
 Mampu menghindari pengaruh negatif dari 

rekan/lingkungan yang tidak menunjang 

dengan pencapaian tujuan untuk terbebas dari 

ketergantungan narkoba 

7 Self-observation  Dapat mematuhi peraturan yang ditetapkan 

panti rehabilitasi 

 Mampu menahan keinginan untuk 

mengkonsumsi narkoba dalam jangka waktu 

tertentu sesuai dengan program yang 

ditetapkan panti rehabilitasi 

 Mampu mengendalikan diri dan menahan 

hasrat untuk tidak mengkonsumsi narkoba 

 Memiliki inisiatif untuk mencari kegiatan lain 

untuk mengalihkan dorongan/hasrat terhadap 

narkoba 

8 Judgmental Process  Mampu mengidentifikasi penyebab dari 

ketergantungan individu terhadap narkoba  

 Memiliki sumber motivasi eksternal yang 

kuat untuk terlepas dari ketergantungan 

terhadap narkoba 

 Mampu melakukan evaluasi diri apakah 

sudah mencapai target yang ditentukan oleh 

diri sendiri untuk terlepas dari 

ketergantungan narkoba 

 Mampu melakukan evaluasi diri apakah 

individu sudah mencapai target yang telah 

ditentukan oleh panti rehabilitasi 

 Memiliki kesadaran terhadap nilai-nilai yang 

berlaku di masyarakat 

 Memiliki kesadaran terhadap penilaian 

negatif dari orang lain/masyarakat terhadap 

pecandu narkoba 

 Adanya perasaan bersalah/menyesal karena 

telah mengecewakan keluarga 

 Dapat memperoleh keberhasilan/progres 

positif selama menjalani program rehabilitasi 
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9 Self-response  Mampu mengidentifikasi perilaku positif 

ataupun negatif individu dalam menjalani 

program rehabilitasi 

 Menentukan reward terhadap diri sendiri 

ketika dapat mencapai target yang sudah 

ditetapkan 

 Memiliki punishment terhadap diri sendiri 

ketika tidak dapat mencapai target yang 

sudah ditetapkan 

10 Faktor eksternal yang 

mempengaruhi 

keberhasilan dalam 

menjalankan 

rehabilitasi 

 Memiliki dukungan yang besar dari keluarga 

dan teman-teman agar terlepas dari 

ketergantungan narkoba 

 Memiliki dukungan sosial dari rekan-rekan 

sesama pecandu ingin bebas dari 

ketergantungan narkoba 

 Memiliki dukungan dari terapis untuk 

mencapai keberhasilan program rehabilitasi 

E. Teknik Analisis Data 

Menurut Tesch (Creswell, 1994: 153), proses analisis data merupakan 

gabungan dari berbagai sumber, tidak ada satu-satunya teknik yang dianggap paling 

benar. Oleh karena itu peneliti harus terbuka terhadap berbagai kemungkinan dan 

melihat perbedaan dan penjelasan alternatif dari hasil yang diperoleh. Pada 

penelitian ini, data akan dianalisis dengan cara reduksi data (data reduction), 

penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan (conclusion drawing or 

verification) (Miles and Huberman dalam Sugiyono, 2008).  

Pertama-tama seluruh data yang diperoleh ditelaah dan dipelajari lalu 

dilakukan reduksi data dengan cara melakukan abstraksi, yaitu membuat 

rangkuman dimana inti, proses serta pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga tetap 

berada di dalamnya (Moleong, 2010). Selanjutnya data disusun menjadi satuan-

satuan lalu dikategorisasikan melalui proses koding, kemudian dilakukan 

pemeriksaan keabsahan data hingga akhirnya sampai pada tahap penafsiran data. 
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F. Prosedur Penelitian 

1. Tahap Persiapan 

• Melakukan survey lapangan untuk memperoleh gambaran awal 

mengenai masalah yang akan diteliti. 

• Mengumpulkan data-data penunjang penelitian (teori, hasil survey, hasil 

wawancara awal, dll) yang diperoleh dari berbagai literatur seperti buku, 

jurnal, surat kabar, serta penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan 

masalah yang akan diteliti. 

• Mempersiapkan interview guidience serta alat penunjang pengambilan 

data di lapangan. 

• Mencari partisipan yang bersedia menjadi subjek penelitian.  

• Menghubungi subjek penelitian dan mengatur waktu serta lokasi 

pengambilan data. 

2. Tahap Pelaksanaan 

 Melakukan wawancara dibantu alat perekam, peneliti membuat 

catatan lapangan agar mengurangi risiko yang akan menghambat kebenaran 

data (peneliti lupa atau ragu dalam menginterpretasi data yang diberikan 

subjek). 

3. Tahap Pengolahan Data 

• Data reduction, yaitu memilah data penelitian. Reduksi data dilakukan 

dengan cara abstraksi, yaitu membuat rangkuman dimana inti, proses 

serta pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga tetap berada di dalamnya 

(Moleong, 2010).  

• Data display. Dalam penyajian data bisa dalam berbagai bentuk seperti 

uraian, bagan, hubungan antar kategori dan lainnya, namun yang paling 

sering digunakan adalah teks yang bersifat naratif (Miles and Huberman 

dalam Sugiyono, 2008).  

• Penarikan kesimpulan. Setelah melalui data display, data disusun 

menjadi satuan-satuan lalu dikategorisasikan melalui proses koding lalu 

ditarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan ini bersifat sementara dan 
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bisa berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang bisa menguatkan 

pada pengumpulan data selanjutnya. 

• Langkah selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan keabsahan data 

hingga akhirnya sampai pada tahap penafsiran data.  


