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ABSTRAK

Penelitian ini berjudul ”Pembinaan Remaja Putus Sekolah Di Panti 
Sosial Bina Remaja". Permasalahan yang diambil dalam penelitian ini adalah 
bagaimana pembinaan remaja putus sekolah di Panti Sosial Bina Remaja 
Indralaya, manfaat yang didapat siswa setelah mengikuti pembinaan di Panti 
Sosial Bina Remaja serta kendala yang dialami Panti Sosial Bina Remaja 
Indralaya dalam membina remaja putus sekolah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pembinaan yang 
dilakukan Panti Sosial Bina Remaja Indralaya tehadap remaja putus sekolah, 
untuk mengetahui manfaat yang didapat oleh siswa setelah mengikuti pembinaan 
serta kendala-kendala yang dihadapi panti dalam membina remaja putus sekolah. 
Adapun Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah dapat menambah pengetahuan 
khususnya sebagai wacana pada mata kuliah Sosiologi Pendidikan. Bentuk 
pendidikan seperti apa yang pantas diberikan kepada remaja putus sekolah agar 
dapat berdaya guna di masa yang akan datang. Sedangkan manfaat praktisnya, 
hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan atau sumbangan bagi 
instansi pemerintah yang berkecimpung di bidang sosial khususnya para pekerja 
sosial agar di masa mendatang dapat meningkatkan kinerja mereka. Terutama 
dalam mengurangi masalah-masalah sosial khususnya masalah remaja putus 
sekolah.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggambarkan data 
deskriptif dari fenomena yang diteliti. Penentuan informan dalam penelitian ini 
dilakukan secara purposive yaitu teknik yang bertujuan mengambil informan dari 
orang-orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang diteliti. Informan 
dalam penelitian ini adalah pengelola panti yaitu para pegawai Panti Sosial Bina 
Remaja sebanyak empat orang serta tiga orang remaja putus sekolah yang sedang 
dibina dipanti sebagai informan pendukung. Adapun teknik pengumpulan data 
yang dilakukan adalah dengan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi 
yang kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan remaja putus sekolah di 
Panti Sosial Bina Remaja Indralaya adalah dengan memberikan bimbingan fisik, 
mental, sosial yang berdampak terhadap siswa tersebut setelah keluar dari Panti 
Sosial Bina Remaja Inderalaya dan telah mempunyai ketrampilan dalam bekerja 
dan bisa mandiri tidak bergantung lagi kepada orang lain terutama orang tuanya 
dan tidak melakukan tindakan yang negatif dimasyarakat karena telah dididik 
dengan moral dan etika yang baik. Manfaat yang didapat oleh siswa Panti Sosial 
Bina Remaja Indralaya setelah mengikuti pembinaan adalah mempunyai 
keterampilan setelah keluar dari panti karena telah dibina keterampilan 
berdasarkan minat yang di ikuti siswa tersebut. Kendala yang dialami Panti Sosial 
Bina Remaja dalam membina remaja putus sekolah adalah kenakalan siswa pada 
saat belajar, masalah pendanaan, dan kurangnya sarana dan prasarana dalam 
menunjang proses belajar.

Kata Kuci: Pembinaan, Remaja, Putus Sekolah dan Panti Sosial

xu



BABI
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk yang sangat besar dan 

majemuk terdiri dari berbagai suku, agama, ras dan lain sebagainya. Jumlah 

penduduk Indonesia saat ini lebih dari 210 juta orang. Dari jumlah tersebut, 

kelompok yang dikategorikan generasi muda atau remaja, diperkirakan berjumlah 

sekitar 78 juta jiwa atau 37 persen dari jumlah penduduk seluruhnya. Golongan 

remaja muda adalah para gadis berusia 13 sampai 17 tahun. Bagi laki-laki yang 

disebut remaja muda berusia dari 14 tahun sampai 17 tahun. Apabila remaja muda 

sudah menginjak usia 17 tahun sampai 18 tahun, mereka lazim disebut golongan 

pemuda-pemudi. Sikap tindak mereka rata-rata sudah mendekati pola sikap tindak 

orang dewasa, waiaupun dari sudut perkembangan mental belum sepenuhnya 

demikian. Biasanya mereka berharap agar dianggap dewasa oleh masyarakat

(Soekanto, 1992:53)

Dari sudut batas usia saja sudah tampak bahwa golongan remaja 

sebenarnya tergolong kalangan yang transisional. Artinya, keremajaan merupakan 

gejala sosial yang bersifat sementara, oleh karena berada antara usia kanak-kanak 

dengan usia dewasa. Sifat sementara dari kedudukannya mengakibatkan remaja 

masih mencari identitasnya, karena oleh anak-anak mereka sudah dianggap 

dewasa, sedangkan orang dewasa mereka masih dianggap kecil (Soekanto, 1992:

52)
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Sebagian besar dari kelompok usia ini adalah tenaga kerja produktif 

yang akan mengisi berbagai bidang kehidupan. Remaja akan menempati posisi 

penting dan strategis, sebagai pelaku-pelaku pembangunan ataupun sebagai

generasi penerus untuk berkiprah di masa depan.

Berbagai permasalahan generasi muda yang muncul pada saat ini antara

lain:

1. Kekurang pastian yang dialami oleh generasi muda terhadap masa depannya

2. Belum seimbangnya antara jumlah generasi muda dengan fasilitas pendidikan 

yang tersedia, baik yang formal maupun non-formal. Tingginya jumlah remaja 

putus sekolah yang diakibatkan oleh berbagai sebab yang bukan hanya 

merugikan generasi muda itu sendiri, tetapi juga merugikan seluruh bangsa.

3. Kurangnya lapangan kerja atau kesempatan kerja serta tingginya tingkat 

pengangguran atau setengah pengangguran di kalangan generasi muda dapat 

mengakibatkan berkurangnya produktivitas nasional dan memperlambat 

kecepatan laju perkembangan pembangunan nasional serta dapat 

menimbulkan berbagai problema sosial lainnya. (Arifin, 1999:115)

Remaja harus disiapkan dan dibina agar mampu memiliki kualitas dan 

keunggulan daya saing, guna menghadapi tuntutan, kebutuhan, serta tantangan 

dan persaingan di era global. Keberhasilan pembangunan pemuda sebagai 

sumberdaya manusia yang berkualitas dan memiliki keunggulan daya saing 

merupakan salah satu kunci untuk membuka peluang untuk keberhasilan di 

berbagai sektor pembangunan lainnya.



dikemukakan Djoko Aminoto (1985:5) dalam AliyahSebagaimana

(2001) bahwa:

Para remaja, harapan ditumpukan masa depan bangsa dan 
negara. Remaja sekarang merupakan cermin masa mendatang. 
Seandainya remaja sekarang tidak dididik dan dibina, diramaikan masa 
mendatang akan mengalami kesukaran. Remaja sebagai generasi penerus 
perlu diberi bekal dan bimbingan agar dapat menggantikan kaum tua 
dalam memegang tampuk pimpinan yang lebih baik lagi”

Usia remaja adalah usia sekolah, masalah akan timbul manakala mereka 

menghentikan proses pendidikan itu sendiri. Setiap tahun ratusan anak usia 

sekolah datang menuntut pendidikan, tetapi arus anak sekolah yang menuntut 

pendidikan belum tertampung seluruhnya. Sebagian lagi terlempar keluar sekolah 

yang merupakan suatu angkatan putus sekolah. Ini menimbulkan angkatan 

pengangguran yang melahirkan kemiskinan dan masalah sosial lainnya.

Masalah anak putus sekolah dapat disebabkan oleh berbagai faktor,

seperti yang dikemukakan oleh Soetomo (1995:70-82) dalam Andi (1994) antara

lain :

1. Faktor yang bersumber dari individu {Individual Blame Approach\ seperti 

rendahnya IQ, semangat dan motivasi belajar yang kurang, atau sumber lain 

yang melekat pada individu

2. Faktor yang bersumber dari kesalahan sistem {System Blame Approach\ 

seperti tidak tepatnya sistem pendidikan yang diterapkan, tidak seimbangnya 

beban kurikulum dengan kemampuan anak, tidak seimbangnya jumlah usia 

sekolah dengan pendidikan yang tersedia.

Penyebab lain dari banyaknya remaja putus sekolah itu, antara lain 

karena ketidakmampuan orang tua untuk meneruskan sekolah anak-anaknya yang

3



disebabkan faktor sosial ekonomi rendah, atau kurangnya kesadaran orang tua

akan pentingnya pendidikan bagi anak-anaknya.

Permasalahan remaja putus sekolah sangatlah kompleks, banyak faktor 

mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut misalnya pendidikan orang tua, 

tua, pekerjaan utama orang tua, jumlah tanggungan keluarga,

cara pergi ke sekolah serta

yang
i_

usia orang

kepemilikan harta, jarak sekolah, tempat tinggal, 

kemampuan remaja yang lamban (kesulitan belajar) serta ekonomi keluarga, dan !

kurangnya bimbingan serta kasih sayang dari orang tua.

Hanya sebagian kecil saja penduduk sudah sempat memperoleh 

pendidikan dan latihan formal yang sangat baik sampai di perguruan tinggi dalam 

negeri maupun luar negeri. Sebagian besar penduduk kurang berkecukupan 

mencicipi fasilitas pendidikan , sehingga mereka harus menapaki kesulitan hidup 

bahkan kemiskinan. Mereka yang sudah berada di tingkat pendidikan Sekolah 

Dasar (SD) masih sekitar 17 persen tidak sempat lulus secara obyektif. 

Penyebabnya adalah kemampuan ekonomi yang terbatas (Abraham, 1993:186) •

Kemiskinan adalah ketidakmampuan individu dalam memenuhi

kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak (BPS dan Depsos, 2002:3).

Kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada di bawah garis nilai standar 

kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan non makanan, yang disebut garis 

kemiskinan (poverty line) atau batas kemiskinan (poverty threshold). Garis 

kemiskinan adalah sejumlah rupiah yang diperlukan oleh setiap individu untuk 

dapat membayar kebutuhan makanan setara 2100 kilo kalori per orang per hari 

dan kebutuhan non-makanan yang terdiri dari perumahan, pakaian, kesehatan,
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aneka barang dan jasa lainnya (BPS dan Depsos, 

didefinisikan dari segi pendapatan dalam

pendidikan, transportasi, serta

2002:4). Kemiskinan pada umumnya 

bentuk uang ditambah dengan keuntungan-keuntungan non-matenal yang diterima

. Secara luas kemiskinan meliputi kekurangan atau tidak memilikioleh seseorang

pendidikan, keadaan kesehatan yang buruk, kekurangan transportasi yang 

masyarakat (SMERU dalam Suharto dkk, 2004).dibutuhkan oleh

Masalah ekonomi adalah faktor utama yang menyebabkan banyaknya 

anak putus sekolah. Seperti yang dikemukakan oleh Beeby (1991:21) dalam Andi 

(1994) bahwa faktor ekonomi adalah penyebab utama langsung teijadinya putus 

sekolah.

Rahardjo (2002:13) dalam Harina (2003) menyatakan bahwa :

Pendidikan selalu membutuhkan sarana dan prasarana yang kesemuanya 
itu tidak mungkin dibiayai oleh pemerintah sepenuhnya. Hingga saat ini 
biaya pendidikan sebagian dibebankan kepada orang tua. Dengan 
demikian, hanya orang tua yang memadailah yang dapat memberikan 
kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak-anaknya dalam 
memperoleh pendidikan.

Krisis berkepanjangan yang menimpa bangsa Indonesia menyebabkan 

banyak dari penduduk Indonesia sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup yang 

berpengaruh kepada bidang pendidikan. Sitorus (1994:7) dalam Martuti (2002) 

mengemukakan bahwa kesenjangan sosial-ekonomi yang besar menyebabkan 

sebagian kecil anggota masyarakat semakin kaya dan sebagian besar lainnya 

semakin miskin atau hidup di bawah garis kemiskinan.

Jika angka putus sekolah dasar akan cenderung berkurang dengan 

kebijaksanaan wajib belajar Sekolah Dasar (SD) 9 tahun pada tahun 1994, maka 

penduduk usia muda di tingkat pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
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(SLTP) dan Sekolah Menengah Umum (SMU) masih dihadang dengan kendala 

putus sekolah. Penyebab utamanya adalah keterbatasan kemampuan ekonomi para 

orang tua atau keluarga.

Angka-angka statistik dari Badan Penelitian dan Pengembangan 

Depdikbud Republik Indonesia mengungkapkan bahwa selama tujuh tahun, yakni 

mulai tahun 1983/1984 sampai dengan 1989/1990, jumlah anak putus sekolah di 

tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) seluruh Indonesia sudah 

mencapai sekitar 2.305.634 anak. Sedangkan jumlah anak putus sekolah di tingkat 

Sekolah Menengah Umum (SMU) dalam tahun sama dengan periode sama pula

berjumlah sekitar 781.545 anak (Abraham, 2003:187)

Remaja putus sekolah merupakan salah satu masalah sosial di Indonesia,

maka perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah. Remaja putus sekolah

apabila tidak dibina dan diberi keterampilan maka tidak dapat memberdayakan

dirinya sendiri karena tidak adanya keahlian.

Dalam rangka mengatasi berbagai masalah yang dihadapi para remaja,

maka perlu diadakan pembinaan terhadap remaja tersebut. Berbagai cara sedang 

dilakukan baik oleh pemerintah, keluarga dan masyarakat, baik upaya yang

dilakukan secara formal di sekolah ataupun nonformal di luar sekolah. Pembinaan 

remaja di masyarakat misalnya menggunakan wahana organisasi : Palang Merah 

Remaja (PMR), Remaja Masjid, Pramuka, Karang Taruna dan sebagainya. Usaha 

pembinaan yang dilakukan pemerintah untuk remaja putus sekolah adalah

diadakan kursus-kursus, pelatihan-pelatihan, penyuluhan dan panti-panti pelatihan 

keija.
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Berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 24 B 

KPTS V/95 Tanggal 23 Maret 1995, tentang Pedoman Penyelenggaraan

Anak melalui Panti Sosial Bina Remaja, maka di

DIR

Pembinaan Kesejahteraan 

beberapa propinsi di Indonesia didirikan Panti Sosial Bina Remaja.

Panti Sosial Bina Remaja yang dikembangkan Departemen Sosial

Republik Indonesia adalah salah satu lembaga pendidikan luar sekolah yang 

dilembagakan memberikan pelayanan pada anak terlantar putus sekolah yang 

miskin dan membutuhkan bantuan.

Pendidikan luar sekolah yang dilembagakan bersifat fungsional dan 

praktis, serta pendekatannya lebih fleksibel. Calon peserta didik pendidikan luar 

sekolah yang dilembagakan, yaitu :

1. Penduduk usia sekolah yang tidak pernah mendapatkan keuntungan atau 

kesempatan memasuki sekolah

2. Orang dewasa yang tidak pernah bersekolah

3. Peserta didik yang putus sekolah (droup-out), baik dari pendidikan dasar, 

menengah dan pendidikan tinggi.

4. Peserta didik yang telah lulus satu sistem pendidikan sekolah, tetapi tidak 

dapat melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi

5. Orang yang telah bekerja, tetapi ingin menambah keterampilan lain

(Ihsan, 2003:43)

Panti Sosial Bina Remaja, yaitu panti sosial yang memberikan pelayanan 

sosial kepada remaja putus sekolah agar mampu hidup mandiri dari berbagai 

masalah sosial bagi dirinya dan lingkungannya. Panti Sosial Bina Remaja
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Indralaya yang berada di KM 33 Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir mi 

berupaya memberikan pelayanan pada anak putus sekolah di wilayah Propinsi 

Sumatera Selatan guna pembinaan dan pengembangan keterampilan sosial dan

keterampilan kerja.

Pemberian pelatihan keterampilan kepada remaja putus sekolah di 

pihak dapat memberikan modal atau bekal kepada remaja putus sekolah untuk 

memasuki lapangan pekerjaan dan dilain pihak berhubungan erat dengan usaha 

peningkatan taraf hidup remaja putus sekolah itu sendiri.

Panti Sosial Bina Remaja Indralaya, yaitu panti sosial yang menampung, 

membina, serta memberikan bimbingan kepada remaja putus sekolah. Agar 

remaja putus sekolah tersebut dapat mengembangkan berbagai potensi yang 

dimiliki, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara memadai dalam 

kehidupan bermasyarakat.

Panti Sosial Bina Remaja Indralaya, sebagai pelaksana teknis dinas dari 

Dinas Kesejahteraan Sosial Propinsi Sumatera Selatan melaksanakan tugas-tugas 

membina anak putus sekolah dalam panti, dalam bentuk; bimbingan fisik, mental, 

sosial dan latihan keterampilan.

Panti Sosial Bina Remaja yang telah melaksanakan kegiatannya 

menyantuni dan melayani anak putus sekolah sejak tahun 1979/1980 sampai 

sekarang. Jumlah anak yang dibina selama ini rata-rata 200 orang pertahun yang 

terdiri dari dua angkatan, yang setiap angkatan 100 orang berasal dari Kota 

Palembang, Kabupaten Ogan Ilir (OI), Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), 

Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Lahat, Kabupaten Musi Banyu Asin

satu
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(MUBA), Kabupaten Musi Rawas (MURA), Kota Lubuk Linggau, Kota Pagar 

Alam, Kota Prabumulih.

Melalui Panti Sosial Bina Remaja Indralaya ini diharapkan remaja putus 

sekolah dapat terhindar dari berbagai masalah sosial sebagai akibat putus sekolah 

dan terlantar, terwujudnya kemandirian remaja atas dasar kekuatan dan 

kemampuannya sendiri dalam memilih, menetapkan dan memutuskan cara terbaik 

terhadap berbagai upaya pemecahan masalah yang dihadapinya, serta terwujudnya 

kemampuan dan kekuatan remaja untuk mengembangkan berbagai potensi yang 

dimiliki yang memungkinkan bersangkutan dapat melaksanakan fungsi sosialnya 

secara memadai.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang diambil

untuk diteliti adalah :

1. Bagaimanakah pembinaan remaja putus sekolah di Panti Sosial Bina 

Remaja Indralaya ?

2. Manfaat apa saja yang didapat oleh siswa Panti Sosial Bina Remaja 

Indralaya setelah mengikuti pembinaan ?

3. Kendala apa saja yang dialami Panti Sosial Bina Remaja Indralaya 

dalam membina remaja putus sekolah ?
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1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pembinaan remaja putus sekolah di Panti Sosial Bina 

Remaja Indralaya

2. Untuk mengetahui manfaat yang didapat oleh siswa 

Remaja Indralaya setelah mengikuti pembinaan

3. Untuk mengetahui kendala yang dialami Panti Sosial Bina Remaja 

Indralaya dalam membina remaja putus sekolah

Panti Sosial Bina

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Secara Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah dapat menambah pengetahuan 

khususnya sebagai wacana pada mata kuliah Sosiologi Pendidikan. Bentuk 

pendidikan seperti apa yang pantas diberikan kepada remaja putus sekolah agar 

dapat berdaya guna di masa yang akan datang.

1.4.2 Secara Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan atau sumbangan bagi 

pemerintah yang berkecimpung di bidang sosial khususnya para pekeija 

sosial agar di masa mendatang dapat meningkatkan kinerja mereka. Terutama 

dalam mengurangi masalah-masalah sosial khususnya masalah 

sekolah.

instansi

remaja putus
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I

penyempurnaan perkembangan jiwa. Batas 24 merupakan batas maksimum 

mereka menggantungkan diri pada orang lain (Sunarto,1995:56-57) 

d. Putus Sekolah adalah belum sampai tamat sekolahnya sudah keluar

(Depdikbud, 1989:803)

e. Remaja Putus Sekolah adalah anak-anak yang tidak mampu melanjutkan 

pendidikan karena tidak ada biaya dan usia yang sudah melebihi batas usia 

sekolah, berada di luar panti dan anak-anak panti yang telah lulus Sekolah 

Menengah Umum (SMU) tetapi belum bekerja karena belum mempunyai

keahlian khusus

f. Panti menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah rumah atau tempat 

untuk memberikan pelayanan sosial (Poerwodarminto)

g. Panti Sosial Bina Remaja Inderaiaya adalah pelaksana teknis dinas dari 

Dinas Kesejahteraan Sosial Propinsi Sumatera Selatan yang melaksanakan 

tugas-tugas melayani, membina anak putus sekolah dalam panti, dalam bentuk 

bimbingan fisik, mental, sosial dan latihan keterampilan (Profil Panti Sosial 

Bina Remaja Indralaya)

1.6.4 Rancangan Penelitian

Untuk memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian dan untuk 

mengetahui batasan penelitian, maka peneliti membuat suatu daftar rancangan

penelitian. Secara singkat rancangan penelitian tersebut dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini:
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Teknik
Pengumpulan

Data

SubjekDefinisi OperasionalIndikator VariabelNo.

Tahapan 
Pelaksanaan 
Pelayanan dan 
Penyantunan

I,

Wawancara
dengan
pedoman
wawancara

Pekerja
Sosial

(l)Tahap
Pendekatan
Awal

Orientasi
Identifikasi
Motivasi
Seleksi

(2)Tahap
Penerimaan

- Registrasi
- Pengungkapan 

penelaahan masalah
- Penempatan 

program pelayanan
- Bimbingan fisik 

Bimbingan mental
> Bimbingan

sosial/kemasyarakatan
- Bimbingan keterampilan 

kerja

dan

dalam

(3)Tahap 
bimbingan fisik, 
mental, sosial 
dan
keterampilan

(4)Tahap
Resosialisasi

Bimbingan kesiapan dan 
peran serta masyarakat 
Bimbingan 
bermasyarakat 
Bimbingan 
stimulun usaha produktif 
Bimbingan penyaluran

sosial

bantuan

Pekerja
Sosial

-Wawancara
dengan
pedoman
wawancara
-Observasi

2. Serangkaian 
Kegiatan PSBR 
Inderalaya Dalam 
Membina Remaja 
Putus Sekolah

Bimbingan fisik yaitu 
kesehatan dilihat dari 
kegiatan olah raga 
Bimbingan mental yaitu 
pengetahuan 
kesehatan mental dilihat 
dari :

- Rasa tanggung jawab
- Keimanan 

Bimbingan
sosial/kemasyarakatan 
tentang kesadaran dan 
tanggung jawab 
Bimbingan keterampilan 
kerja yaitu produktivitas 
dilihat dari:

- Memiliki
keterampilan/kecakapan

tentang

(l)Program
Pembinaan

(2)Metode
Pembinaan

Pekerja
Sosial

-Wawancara
dengan
pedoman
wawancara
-Observasi

Kegiatan pembelajaran 
melalui teori dan praktek 
Pekerja sosial (pembina) 
yaitu :

- Kecakapan
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- Penguasaan materi

-Wawancara
dengan
pedoman
wawancara
-Observasi

-Remaja 
putus sekolah13)Manfaat 

\ Pembinaan Kondisi fisik yaitu:
- Kesehatan dilihat dari: 

Sehat fisik 
Sehat mental

- Kegiatan olah raga dalam 
1 minggu :

Rutin (setiap 
hari)
Kadang- 
kadang (1-3 
kali dalam 
seminggu)
Tidak pernah 

Kondisi mental berupa :
- Keimanan yang dilihat 

dari
keagamaan siswa

Pelaksanaan

perilaku

shalat wajib
Mengaji
Berpuasa

- Rasa tanggung jawab 
dilihat dari:

Mampu 
bertanggung 
jawab terhadap 
diri sendiri
Terhadap
keluarga
Masyarakat

- Kedisiplinan
- Kesetiakawanan

- Keterampilan dilihat dari: 
- Kecakapan

-Wawancara
dengan
pedoman
wawancara
-Observasi

-Pekerja
sosial.
-Kepala Panti

3. Kendala Pembinaan
Pendanaan 
Perilaku sosial 
Sarana dan prasarana 
Proses belajar

1.6.5 Penentuan Informan

Menurut Webster’s New Colligiate Dictionary (Siahaan, 2001:82) 

informan adalah seorang pembicara asli yang berbicara dengan menggunakan 

kata-kata, frase dan kalimat dalam bahasa dan dialeknya sebagai model imitasi 

dan sumber informasi. Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan secara
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terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai 

tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. Milles dan Huberman 

(1984), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan 

interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga 

datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data reduction (tahap 

data), data display (tahap penyajian data) dan conclusion

secara

reduksi

drawing/verification (tahap kesimpulan) (Sugiyono, 2005:91).

a. Tahap reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok,

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya (Sugiyono,

2005:92). Pada tahap ini peneliti memusatkan perhatian pada data lapangan yang

telah terkumpul secara terperinci dan sistematis. Untuk selanjutnya dipilih dan 

disederhanakan, kemudian peneliti melakukan abstraksi data kasar tersebut 

menjadi uraian singkat atau ringkasan, 

b. Tahap penyajian data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk 

uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori (Sugiyono, 2005:95). Milles dan 

Huberman (1984) menyatakan yang paling sering digunakan untuk menyajikan 

data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

Pada tahap ini peneliti melakukan penyajian informasi melalui bentuk 

teks naratif atau cerita terlebih dahulu 

kesimpulan.
yang memungkinkan penarikan
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c. Tahap kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and 

Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang 

dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan 

bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. 

Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh 

bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan 

mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan 

yang kredibel.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab 

rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena

seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian

kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di

lapangan.

1.6.10 Sistematika Penulisan

Bab I “Pendahuluan”, mengemukakan latar belakang penelitian, 

rumusan masalah, tujuan dan manfaat, kerangka pemikiran, metodologi 

penelitian, serta sistematika penulisan

Bab II “Tinjauan Pustaka”, berisi tentang pengertian serta hasil-hasil 

dari penelitian penelitian yang pernah dilakukan berkaitan dengan 

masalah penelitian.

Bab III ‘ Gambaran Umum Penelitian”, berisi deskripsi tempat 

penelitian.
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Bab IV “Pembahasan”, berisi uraian hasil penelitian dan temuan di

lapangan yang dilakukan sehubungan dengan masalah ini.

Bab V “Kesimpulan dan Saran”, berisi kesimpulan dan saran dari

hasil penelitian yang dilakukan penulis.
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