
 

 

ABSTRAK 

Nur Ardilah: Sikap Sabar Mantan Pecandu Narkoba Dalam Menghadapi Stigma 

Sosial (Studi Kasus Pada Mantan Pecandu Narkoba Di BNNP Jabar Bandung)  

Penelitian ini dilatar belakangi oleh mantan pecandu narkoba yang sedang 

menjalankan Pascarehabilitasi di BNNP Jabar dengan program Reguler, oleh 

karena itu penulis melihat sikap sabar memiliki peran penting agar para mantan 

pecandu narkoba mampu mengahadapi stigma sosial ketika mereka kembali kepada 

masyarakat, karna dari salah satu klien mengatakan bahwa ada rasa takut dalam 

menghadapi stigma social yang ada di masyarakat. Sehingga sering muncul akibat 

dari perasaan tersebut rasa kegelisahan, kecemasan, bahkan sampai putus asa. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada atau tidaknyapengaruh 

sikap sabar mantan pecandu narkoba dalam menghadapi stigma sosial yang ada 

dimasyarakat, dan seberapa besar pengaruhnya. 

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif. Populasi 

penelitian ini terdiri dari mantan pecandu narkoba di BNNP Jabar Bandung, yang 

sedang menjalani Pascarehabilitasi Reguler.Sampel yang diambil sejumlah 25 

orang responden.Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 

metode angket dengan menggunakan skala likert. 

Hasil pengujian koefisien regresi secara simultan diperoleh sig = 0,020< 

0,025, maka H1 ditolak, dan H2 diterima. Jadi terdapat pengaruh yang sedang atau 

moderat antara sikap sabar terhadap stigma sosial.Hasil analisis pengaruh, koefisien 

korelasi sebesar -0,462 dan nilai signifikan sebesar 0,020. Pada penelitian ini 

ditemukan nilai signifikasi lebih kecil dari 0,05 (0,020<0,05) menunjukan adanya 

hubungan yang erat antara sikap sabar terhadap stigma sosial, dan berbanding 

terbalik. 

Kesimpulan penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang 

sedang atau moderat antara sikap sabar terhadap stigma sosial. Diketahui dari hasil  

pengolahan data secara statistik bahwa tingkat kesabaran klien, mendapatkan skor 

tertinggi sebesar 60 dan 35 untuk skor terendah, sedangkan untuk skor stigma sosial 

skor tertinggi 42 dan 13 untuk skor terendah. Skor yang didapat merupakan hasil 

dari uji validitas yang dilakukan dari 25 orang responden dengan 36 pernyataan. 

Adapun data yang valid dari sikap sabar sebanyak 15 dari 20 item pernyataan dan 

untuk stigma sosial sebanyak 13dari 16 item pernyataan.  
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