
SKENARIO MATA KULIAH PSIKOLOGI PENDIDIKAN
PENELUSURAN KEGIATAN PENELITIAN DI LAPANGAN

METODE CASE STUDY

No Minggu I Minggu II Minggu III Minggu IV Minggu V Minggu VI
Langkah
Kegiatan Identifikasi obyek penelitian Observasi obyek penelitian Kajian teoretik Perlakuan pada obyek

penelitan
Observasi obyek

penelitian Penyusunan laporan

Deskripsi
Kegiatan

Carilah dan tetapkanlah obyek
penelitian yang akan dikaji
Pertimbangkan kemungkinan
diteliti, efisiensi waktu yang
digunakan, kemungkinan
biaya (transportasi) dan juga
tenaga. Jadi tetapkan
penelitian yang sederhana.
Contoh:
Cari seorang anak seperti
Anak bandel, anak nakal, anak
yang senang menyendiri, anak
selalu protes. Terkait dengan
belajar Agama,

Amati anak obyek
penelitian, perilaku yang
dilakukannya a. tempat di:
sekolah, di ruang kelas,
tempat bermain, di rumah,
di masjid, tempat kursus.
b. interaksi dengan; guru,
orang tua, teman, anggota
keluarga lain.
c. moment tertentu, waktu
istirahat, waktu belajar,
waktu bermain, waktu
belajar

Pelajari kajian teoretik hal
hal yang berkenaan dengan
obyek yang sedang diteliti.
Apa dan bagaimana untuk
mengatasi,
mengembangkan serta
membina anak yang
sedang dihadapi.
Rumuskan perlakuan apa
yang harus diberikan pada
anak.
Ingat!!
Sebelum memberi
perlakuan konsultasikan
dengan dosen pembimbing
tentang perlakuan yang
akan diberikan.

Berikan perlakuan sesuai
dengan rencana, waktu,
tempat yang tepat.
Ingat izin guru, izin orang
tua harus diperhatikan.
Perlakuan tidak
mengganggu belajar,
tidak mengganggu
kegiatan keluarga.
Ingat tidak menyinggung
agama, suku, golongan,
kelompok dan lain
sebagainya.
Jangan sekali kali
memberi perlakuan
waktu anak sedang
ujian.

Amati kembali perilaku
anak, khususnya
perubahan yang terjadi
setelah diberikan
perlakuan. Catat sesuai
dengan tujuan penelitian.

Susun laporan dengan
sistematika sebagai
berikut:
a. Pendahuluan
b. Obyek penelitian
c. Proses yang

dilakukan dari
minggu 7 s/d
minggu 12

d. Kesimpulan
e. Lampiran: berupa

photo, data lainnya

Catatan: Oyek adalah anak usia
sekolah:
PAI.1 Anak SD
PAI.2 Anak SMP
PAI.3 Anak SMA
PAI.4.Anak SMK
Penelitian sesuai kelompok

Ingat tidak mengganggu
proses yang dialami
anak. Jangan membuat
tersinggung guru, kepala
sekolah, orang tua dan
lainnya

Telusuri teori, pendapat,
hasil penelitian dari: buku,
internet, jurnal, koran,
majalah tentang obyek yang
diteliti.

Selalulah berkonsultasi
dengan siapapun,
dengan guru :PAI, guru
Privat, Guru BK, guru
kelas, orang tua dan
lainnya.

Ingat tidak mengganggu
proses yang dialami
anak. Jangan membuat
tersinggung guru, kepala
sekolah, orang tua dan
lainnya

Laporan dalam dua
bentuk print out dan
soft copy pada
MS.Windows office
2013, powerpoint,
atau film sederhana

No. Konsultasi: 0813 7634 3706
Dosen,
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