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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

deskriftir dengan pendekatan kuantitatif. 

Meurut sujarwo penelitian deskriftif merupakan penelitian yang 

berpola menggambarkan apa yang ada dilapangan dan mengupayakan 

penggabaran data, bertujuan mengupayakan suatu penelitian dengan cara 

menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta drai 

suatu peristiwa serta sifat-sifat tertentu atau mencoba menggambarkan 

fenomena secara ditail.
31

 

 

B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus 

Anak (LPKA) Jl. Bindanak No.1 Pekanbaru. 

Waktu penelitian dilakukan  mulai bulan Juli sampai dengan 

November 2017. 

  

C. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek atau 

objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang di tetapkan 

oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulan
32

. Jumlah 

penghuni di LPKA sebanyak 372 0rang. 
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Sampel adalah bagian suatu subjek atau objek yang mewakili populasi. 

Pengambilan sampel harus sesuai dengan kualitas dan karakteristik suatu 

populasi. Penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan sampel secara 

try out terpakai dikarenakan objek penelitian yang diambil hanya anak 

pecandu narkoba saja yaitu dengan jumlah 30 orang, maka sampel dan 

populasi menjadi sama. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Angket 

Angket (kuesioner) adalah usaha mengumpulkan informasi dengan 

menyampaikan sejumlah pertanyaan tertulis untuk menjawab secara 

tertulisoleh responden, yang mengarah kepada permasalahan, tujuan dan 

hipotesis penelitian
33

. Adapun skala yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Likert. 

Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah Skala Likert, 

Skala ini berinterasi 1-5 yang mempunyai gradasi dari sangat positif 

hingga sangat negatif, dengan pelihan jawaban sebagaiberikut:
34

 

Untuk kalimat-kalimat positif, masing-masing kategori jawaban 

diberi skor sebagai berikut: 

a. Sangat Setuju (ST) nilainya 5 

b. Setuju (S) nilainya 4 

c. Ragu-ragu (R) nilainya 3 
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d. Tidak Setuju (TS) nilainya 2 

e. Sangat tidak setuju (STS) nilainya 1 

 

E. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data bertujuan untuk menganalisis data yang telah 

terkumpul dalam penelitian, setelah data yang berasal dari lapangan terkumpul 

dan tersusun secara sistematis. Untuk melihat adanya hubungan, penulis 

menggunakan regresi linier sederhana. 

Maka selanjutnya untuk mempermudah dalam proses penentuan hasil 

dari penelitian, peneliti menggunakan progran SPSS (Statistical Progran For 

Sosial Sicience) versi 17. 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalan 

menggunakan uji statistik koefisien dengan menggunakan beberapa cara: 

 

F. Uji Validitas dan Realibilitas 

1. Uji Validitas 

Uji validitas merupakan suatu langkah pengujian yang dilakukan 

terhadap isi (conten) dari suatu instrumen, dengan tujuan untuk mengukur 

ketepatan instrumen yang digunakan dalam suatu penelitian. 

Uji validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat-tingkat 

kevalidan atau kehasilan suatu instrumen. Jadi sebuah instrumen dikatan 

valid apabila mampu mengukur apa yang di inginkan. Uji validitas 

dilakukan dengan cara menkorelasi skor-skor pada setiap butir soal, 

kemudian di uji dengan rumus product moment (r hitung) dan dibandingkan 
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dengan (r tabel), apabila nilai (r hitung) lebih besar dari nilai (r tabel) maka 

dinyatakan tidak valid. 

Berdasarkan hasil analisi menggunakan bantuan program SPSS 

(Statistical Product and Service Solution) versi 17.0 

2. Uji Realibilitas 

Uji realibilitas secara sederhana, realibilitas berarti hal tahan uji 

atau dipercaya. Sebuah alat evaluasi dipandang relibel atau tahan uji, 

apabila memiliki konsistensi atau keajengan hasil. Uji realitas instrumen 

dilakukan untuk mengetahui kehandalan koesioner atau angket. Angket 

dapat dikatakan handal apabila koesioner tersebut konsisten untuk 

mengukur konsep dari suatu kondisi lain ( reliabel). Suatu tes dapat 

dikatakan memiliki taraf reabilitas yang tinggi jika tes tersebut dapat 

memberikan hasil yang tetap dan dapat dihitung dengan koefisien 

reabilitas. Untuk mengetahui reabilitas instrumen dilakukan dengan 

rumus Alpha Cronbach.
35

 

Tabel 3.1 

Interprestasi Koefisien Korelasi 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,80-1,000 Sangat Tinggi 

0,60-0,799 Tinggi 

0,40-0,599 Cukup 

0,20-0,399 Rendah 

0,00-0,199 Sangat Remdah 
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Maka selanjutnya untuk mempermudah dalam proses penentuan 

hasil dari penelitian, peneliti menggunakan program SPSS (Statistical 

Program For Sosial Sicience) versi 17.0 

 


