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BA3 IIl

}IETODE PENEIITIAN

A. PENENTUAN OBJEK PENEIJITIAN

Yang dinaksud' penentuan objek penelitian adalah pe

nentuan populasi dan sanpe} penelitian. ?opulasi. adalah

kesel-ur,:han objek yang akan diteliti.l sed.angkan sutrisno

Hadi r:enberikan arti populasi sebagai berikut :

Itsebagai indivrdu yang diselidiki disebut sampel- a

tau contoh--(=oster), Eedangkan semua ind'ivid'u untuk
siapa t,enyaiaan-kenyata.an irrs diperoleh dari sanpel-
itu hend.ri.t"n digenLralisasikan disebut populasi a
universe.2

Dari kedua pend.apat tersebut d.apat difahani bahwa

populasi adalah individu-individu atau keseluruhan objek

yang akan d iteliti dalarn suatu penelitian.

Populasi dalan penelitran ini adalah siswa tuna la

ras di SLB E Pra Yuwana Surabaya yang berjuralah 20 siswa.

llengingat junlah populasi kurang dari 1OO, naka.- penulis

tidak rnemakai ata,.unengarnbil sanpelr Y&nB berarti rlengguDa

kan penelitian populasi. Hal tersebut herdasarkan penda -

patnya Ny. Suharsini Arikunto sebagai berlkut :

"Untuk sekedar ancer-a.ncerr naka apabr-la subjeinya

1Sohr.=ini erikunto, ?rosedur Peneliti-an Sua.tu Pen
dekstan Praktis, Bina Aksara lOT'

2srt.iurro Hadi, Metodologi Rlsg?rch I, Yayasan ?e-
nerbitan UGM, Yogyakarti, 1987, ha1. 70.
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kr-rra.rig dari 100 l-ebih baik diambil semua, sehingga
penelitiannya mern-ipa.kan penelitian popT lasi. Selan -
jutnya j ika subjeknya besar dapat diambil antara 10-
15%, atau 20 - 25% atau lebih.)

E. JENIS DATA, SUI,(BER. DAN TEKNIK P.UNGUI\1PLTTAI{NYA

1. Jenis data

Da-ta yang dikurnpulkan d.alarn penelitian 1ni adalah :

a. Data tentang ganbaran umun objek penelitian'

b. Data tentang kena!<alan siswa tuna laras dan penye

babnya sebel-urn rnasuk di sekolah Luar Bi-asa bagian E

Pra Yuwana Surabaya yang ::leliputi di runah, sekolah

dan di nasyarakat.

c. Data tentang upaya penan€igula.ngan kenakalan siswa

tuna laras nelalui pendidikan agana Islan: di SLB E

Pra Yuwana Surabaya yang meliputl :

Pendidrkan Agaraa lslan yang dilaksanakan pada

jam sekolah ( intra kurikuler) , yang naterinya di

sesuaikan dengan GBPP Pend.idikan Agarna tslarn di

sekolah yang menggunakan kurikulum 1994.

Pendidikan Agama Islan di luar jam sekolah (ex

tra kurlkuter) yang rneliputi shalat berjarnaah se

kaligus dengan pembinaan rcental splritual keaga-

siaan, pernbi-naan baca Al-Qurran, pembersihan mu -

1.

2.

lsrh"."imi Arikunto, I,p_c_ t1;!,
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shalla dan peringatan harii-besar Is1am"

2. Sunber data

Sur::ber d.ata d.alan penelitian ini adalah :

a, Manusia, terdiri dari kepala sekolah, para guru, P€

ngasuh asrama dan TU.

b. Non rnanusia, terdiri dari dokumen-dokunen yang dirni

Iiki SLB/E ?ra Yuwana Surabaya.

3. teknik lenguriPulan data

Untuk mexnperoleh data d,alan penelitian ini, penuli-s

rnenggunakan teknik pengunpulan data meliputi :

a. teknik Observasi

Observasi ad.al-ah pengamatan dan pencatatan seca

ra sistematis terhadap fenornena-fenomena yang di se

lidiki. Dalan arti luas sebenarnya observasi ',tidak

terbatas pada pengamatan, yang dilakukan baik secara

Iangsung maupun tidak langsung.4

Teknik ini dilakukan dengan cara mengamatl kenudian.

peneliti mengadakan pencatatan. terhadap objek yang

diteliti. lleknik ini oigunakan untuk mengumprllkan

d.ata tentang : Keaclaan lokasi penelitianrsarana dan

prasarana yang berhubunga.n dengan pendid ikan Agarna

Islam serta upaya penanggulangan kenakalan si-swa tu

na laras nelalui pendid.ikan agama di SLB/E.

af g._har. 26 .
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b. 'reknj-k Interview (wawancara,;

Interview aclalah suatu metoile untuk mendapatkan

data dengan mengad.akan hubungan langsung bertenu mu

ila d.engan responden. Dalar; hal ini Sutrisno Hacii ne

negaskan :

'rlnterview seL:agai proses tanya jawab lisa+ cla-
lano nana dua. or6ng atau lebih berhada.p had.apan
secarafisik,Yanssatuclapatrnelihatdanyang
Iain dapat n...d.en!arkan dengan telinganya sendi
ii tar.piknya rxerupaka.n alat pengumpulan inforrna
sl l4nlsung tentang beberapa jenis d'ata sosi
alrr . 5

Teknj-k interview (wawa,cara) rni diguhakan rile

lengkapi atau raeriperkuat data yang d'apat d'i.peroleh

melalui observasi, angket dan dokunentasi yakni da-

ta yang [rerkenaan tentang ganbaran umum objek pene-

litian, terutarna raenyangkut kead'aan guru, keadaan

siswa tuna laras, kurikul'rm Slrts/l;, tujuan pendidl

kan institusional, materi pend.idikan Agama Islam, u

paya-upaya yang dilakukan oleh guru agama dan penga

suh dalana penanggulangan kenakalan siswa tum.a laras

melalui pencidr-kan agama dan lain-lain yang diperlu

dengan metode interview.

c. teknik Angket (koesioner)

Koesioner atau angket aoala.h teknik untuk me

5S'rt"1",',.o Had.r, Iroc Clt.
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ngumpulkan data nelalui forrnulrr-forr:ulir yang beri

si pertanyaan yang drajukan secara tertulis paoa se

aeorang atau :;eku;pulan orang untuk rnendapatkan ja-

waban ata,: tanggapan dan inforr:asr yang diperl-ul"an

olen penelitr.6

Dengan teknrk ini, penulis narapkan dapat drpe-

roleh dalam waktu yang relatif singkat dan tenaga

serta biaya yang relatif kecil dengan tidak menghi-

langkan sifat keilrniahannYa.

Dengan denikian angket ini drgunakan penulis un

tuk mernperoleh data tentang hasil upaya penangg'-rla-

ngan kenakalan siswa tuna }aras rnelalui - pendid'l}"an

agana d.i SLB/E Pra Yuwana Surabaya.

d. reknik Dtlk,mentasi

Dokumentasi adalah nencari- d.ata nengenai hal

hal atau variabel yang berrpa catatan, trankrip'
rat kabar, rnajalah, agenda dan lain-lain.7

. Dalam penelitian ini teknik dokunentasi penulis

gunakan untuk memperoleh d.ata tentang gambaran unum

objek penelitian terutana sejarah berdirinya dan

perkembangan Yayasan Pra Yuwana Surabaya, leta.k geo

su

6F1ard.alis, Metode Penelitian Suatq Pe4{eEatan-lrg1posal III, Bumi Ak

Tsuharsini Arikunto, Op Ci-t, hal . 2O2.
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gra.fis, denah Panti Pendidikan dan SLB/E Pra Yuwana

Surabaya, strr:ktur organlsasi, daftar guru, junlah

siswa tuna laras dan d.aftar urnur sj-swa, tuiua.n pen-

d id ikan institusional, jenis kena.kalan s i swa tuna

laras dan penyebabnya sebelun rnasuk dr SLB E, dan

lain-lain.

C. TEKNIS ANALISIS DATA

Data yang terkurnpul d iana l is j-s d engan menSgunakan

beberapa teknik yaitu :

1. Untuk permasalahan pertana dan kedua d.ianalisis menggu

kan diskriptif kualitatif nelalui dokunentasi d.ari SLB

E Pra Yuwana Surabaya, dan proses upaya-upaya ya.ng di-

Iakukan oleh para guru (khususnya guru agama Islan) ae

ngan dibantu oleh pengasuh asrama d.alan menanggulangi-

kenakalan siswa tuna laras, ha1 inl melalui interview

(varancata).

2. Untuk permasalahan ketiga dianalisis menggunakan tek

nik diskriptif kuantl+"atj-f dengan raenggunakan prosenta

se sebagainana runius di-bawah ini- :

D. 1OO %

dimana :

P = trngka persentase ( % ).
I = Frekwensi yang di-cari persentasenya.

F -x
N
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N = Jumlah respond.en yang diteliti.B

Sed.angkan penylrnpulannya digunakan krlteria yang d'ina-

jukan oleh Ny. Suharsisri Arikunto sebagai berikut :

?76%-1oo% =Baik
56Yr- 759i = CuI<uP

40%- 55% =Kurangbaik
- Kurang dar:- 40 % = Tidak baik.9

8^rr*" Sudijono, Penggntar--.,S'La"b.tgtik ?endidikan, R&jawali Pers, Jakarta, C

9Soh."=ini Arikunto, !!-t;!.!, hal . 21O.


