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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian 

deskriptif. Menurut Sugiyono (2014: 8), metode penelitian kualitatif adalah 

metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang 

alamiah (natural setting); disebut juga sebagai metode etnographi, karena pada 

awalny a metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi 

budaya; disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan 

analisisnya lebih bersifat kualitatif. 

Dalam penelitian ini, peneliti akan memaparkan dengan data deskriptif 

tentang bagaimana prolematika guru pendamping (shadow teacher) dalam 

membantu proses pembelajaran siswa autis di kelas 2 SDN Sumbersari 1 Malang 

serta bagaimana solusi dalam mengatasi prolematika guru pendamping (shadow 

teacher) dalam membantu proses pembelajaran siswa autis di kelas 2 SDN 

Sumbersari 1 Malang. 

B. Kehadiran Peneliti 

Dalam penelitian ini yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah 

peneliti itu sendiri.  Menurut Sugiyono (2013: 306), peneliti kualitatif sebagai 

human instrument, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan 

sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis 

data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya. 
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Kehadiran peneliti sangat diperlukan guna mengumpulkan data-data untuk 

melengkapi informasi penelitian. Peneliti akan terjun ke lapangan guna melakukan 

observasi, kemudian mengumpulkan data, menganalisis data dan membuat 

kesimpulan. 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian akan dilakukan di SDN Sumbersari 1 Malang yang beralamatkan 

di jalan Bendungan Sigura-gura 1/11, kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa 

Timur. Penelitian akan dilaksanakan pada semester genap, tanggal 17-31 Januari 

tahun 2018. Peneliti memilih SDN Sumbersari 1 Malang sebagai tempat penelitian 

dikarenakan peneliti pernah melaksanakan magang di sekolah tersebut. Selain itu, 

sekolah tersebut merupakan sekolah inklusi yang ada di Kota Malang. 

D. Sumber  Data 

Data dalam penelitian yang akan dilakukan merupakan data kualitatif. Data 

yang disajikan dalam jenis penelitian ini berupa uraian kata, kalimat dan ungkapan 

yang menunjukkan prolematika guru pendamping (shadow teacher) dalam 

membantu proses pembelajaran siswa autis di kelas 2 SDN Sumbersari 1 Malang 

serta solusi dalam mengatasi permasalahan tersebut. 

Sumber data terbagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data 

sekunder. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari 

sumbernya, yakni guru pendamping (shadow teacher) siswa autis di kelas 2 SDN 

Sumbersari 1 Malang. Sedangkan sumber data sekunder adalah data yang 

diperoleh dari informasi yang telah diolah pihak lain, yakni berupa data-data 
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tertulis seperti dokumen hasil evaluasi belajar siswa autis, PPI (program 

pembelajaran individual), data guru, data sekolah maupun foto dokumentasi.  

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan peneliti untuk 

mengumpulkan data. Instrumen penelitian yang digunakan peneliti dalam 

mengumpulkan data yaitu pedoman observasi dan pedoman wawancara. Adapun 

masing-masing instrumen dijabarkan sebagai berikut : 

1. Pedoman Observasi 

Pedoman observasi dalam penelitian ini akan menjabarkan secara singkat 

hasil temuan-temuan di lapangan terkait prolematika guru pendamping (shadow 

teacher) dalam membantu proses pembelajaran siswa autis, serta solusi dalam 

mengatasi prolematika guru pendamping (shadow teacher) dalam membantu 

proses pembelajaran siswa autis di kelas 2 SDN Sumbersari 1 Malang.  

Tabel 3.1 Kisi-kisi  Lembar Observasi Guru 

Aspek Yang Diamati Indikator Butir 

Interaksi    1. Instruksi yang diberikan oleh 

guru. 

2. Interasksi guru dan siswa. 

3. Interaksi siswa dengan orang lain 

1,2,3 

Kendala Shadow 4. Kendala yang dihadapi saat 

menjelaskan materi kepada siswa. 

 

5. Kendala yang dihadapi saat 

mengajari siswa untuk menulis, 

membaca ataupun berhitung. 

6. Kendala yang dihadapi  

dalam memfokuskan siswa pada 

pembelajaran. 

4,5,6 

Metode  7. Penggunaan metode dalam 

mengajari siswa membaca. 

8. Penggunaan metode dalam 

mengajari siswa menulis. 

7,8,9 
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9. Penggunaan metode dalam 

mengajari siswa berhitung. 

10. Penggunaan metode dalam 

melatih konsentrasi siswa.  

Media  11. Penggunaan media dalam 

mengajari siswa membaca. 

12. Penggunaan media dalam 

mengajari siswa menulis. 

13. Penggunaan media dalam 

mengajari siswa berhitung. 

14. Penggunaan media dalam melatih 

konsentrasi siswa. 

10,11,12 

 

 

2. Pedoman Wawancara 

Pedoman wawancara dalam penelitian ini berisi tentang butir-butir 

pertanyaan yang dilakukan selama penelitian untuk memperoleh informasi secara 

lisan dari informan. Peneliti melakukan wawancara dengan guru pendamping 

(shadow teacher) siswa autis kelas 2 SDN Sumbersari 1 Malang untuk mengetahui 

problematika guru dalam membantu proses pembelajaran siswa autis di kelas 2 

SDN Sumbersari 1 Malang, serta mengetahui solusi dalam mengatasi problematika 

tersebut. 

Tabel 3.2 Kisi-kisi Wawancara dengan Guru Pendamping (shadow teacher) 

 Aspek Yang Diamati Indikator Butir 

Komunikasi 

 

 

1. Respon/feedback siswa jika diajak 

berbicara atau dipanggil orang lain. 

2. Respon/feedback siswa ketika guru 

menjelaskan materi. 

3. Komunikasi antara guru dan siswa sehari-

hari. 

1,2,3 

Media 4. Penggunaan  media ketika menjelaskan 

materi. 

5. Penggunaan media ketika mengajarkan 

siswa membaca, berhitung dan menulis. 

6. Penggunaan media inovatif ketika melatih 

konsentrasi siswa.  

4,5,6 

Aspek Yang Diamati Indikator Butir 
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Aspek yang Diamati Indikator Butir  

Pembelajaran di kelas 7. Peran guru pendamping (shadow teacher). 

8. Pemberian reward. 

9. Soal ulangan yang dibuat oleh guru 

pembimbing khusus (GPK). 

10. Pembelajaran dalam satu kelas dengan 

teman-teman reguler. 

 

7,8,9,10 

Problematika Guru 11. Problematika guru dalam mengajari siswa 

membaca. 

12. Problematika guru dalam mengajari siswa 

menulis. 

13. Problematika guru dalam mengajari siswa 

berhitung. 

14. Problematika guru dalam mengajari siswa 

untuk konsentrasi dalam pembelajaran. 

 

11,12,13,14 

Solusi Problematika 15. Solusi dalam mengajari siswa membaca. 

16. Solusi dalam mengajari siswa menulis. 

17. Solusi dalam mengajari siswa berhitung. 

18. Solusi dalam melatih konsentrasi siswa. 

pembelajaran. 

15,16,17,18 

 

F. Prosedur Penelitian 

1. Tahap Perencanaan 

Pada tahap ini persiapan yang akan dilakukan peneliti yaitu tahap pertama, 

peneliti membuat instrumen atau alat untuk mengumpulkan data. Tujuan dari 

pembuatan instrument agar memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data yang 

dibutuhkan. Kemudian peneliti menggali data di sekolah yang menjadi tempat 

penelitian dengan menggunakan instrument yang telah dibuat. Pada tahap terakhir, 

peneliti mengolah dan menganalisis data yang sudah dikumpulkan. 
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2. Tahap Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Pada tahap ini peneliti melakukan observasi lapang dengan menggunakan 

pedoman observasi. Pedoman observasi dalam penelitian ini berisikan temuan-

temuan selama di lapangan terkait prolematika guru pendamping (shadow 

teacher) dalam membantu proses pembelajaran siswa autis, serta solusi dalam 

mengatasi prolematika guru pendamping (shadow teacher) dalam membantu 

proses pembelajaran siswa autis di kelas 2 SDN Sumbersari 1 Malang. Peneliti 

melakukan pengamatan terhadap proses pembelajaran siswa autis yang dibantu 

oleh guru pendamping (shadow teacher). Peneliti melakukan analisis terkait 

problematika atau kesulitan yang dihadapi oleh guru pendamping saat 

membantu proses pembelajaran siswa autis, serta solusi guru pendamping 

dalam mengatasi permasalahan tersebut. 

b. Wawancara 

Pada penelitian ini peneliti mengumpulkan data melalui wawancara 

dengan guru pendamping siswa autis di kelas 2 SDN Sumbersari 1 Malang. 

Peneliti melakukan wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara. 

Pedoman wawancara berisi pertanyaan-pertanyaan terkait problematika yang 

dihadapi guru pendamping saat membantu proses pembelajaran siswa autis, 

serta solusi dalam mengatasi permasalahan tersebut. 

c. Dokumentasi  

Peneliti mengumpulkan data melalui dokumentasi berupa foto, video, 

rekaman suara maupun dokumen-dokumen sekolah. Dokumen dapat berupa 
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data-data tertulis seperti hasil evaluasi belajar siswa dan PPI (program 

pembelajaran individual). Foto maupun video dalam penelitian ini tentang 

kegiatan guru pendamping saat membantu proses pembelajaran siswa autis di 

kelas. 

3. Tahap Analisis Data 

Pada tahap ini, setelah peneliti mengumpulkan data-data yang dibutuhkan, 

kemudian peneliti melakukan analisis data. Dalam menganalisis data, peneliti 

dapat mengolah dan mengelompokkan beberapa pembahasan untuk menjawab 

rumusan masalah yang sudah ditentukan. Peneliti dapat mendeskripsikan 

problematika guru pendamping (shadow teacher) dalam membantu proses 

pembelajaran siswa autis di kelas 2 SDN Sumbersari 1 Malang, serta solusi dalam 

mengatasi problematika tersebut. 

4. Tahap Pelaporan 

Dalam tahap ini, setelah peneliti mengumpulkan data dan melakukan analisis 

data mengenai problematika guru pendamping (shadow teacher) dalam membantu 

proses pembelajaran siswa autis di kelas 2 SDN Sumbersari 1 Malang, serta solusi 

dalam mengatasi problematika tersebut, tahap selanjutnya yaitu melaporkan data. 

Peneliti akan melaporkan hasil penelitiannya kepada pihak yang berwenang. 

G. Analisis Data 

Pada tahap ini peneliti akan melakukan serangkaian proses untuk 

menganalisis data yang telah diperoleh sebelumnya. Menurut Sugiyono (2013: 

333-334), dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan 

menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), dan 
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dilakukan secara terus-menerus sampai datanya jenuh. Dengan pengamatan yang 

terus-menerus tersebut mengakibatkan variasi data tinggi sekali. Data yang 

diperoleh pada umumnya adalah data kualitatif (walaupun tidak menolak data 

kuantitatif), sehingga teknik analisis data yang digunakan belum ada polanya yang 

jelas. Oleh karena itu sering mengalami kesulitan dalam melakukan analisis.  

Analisis data selama di lapangan menurut Miles dan Huberman (dalam 

Sugiyono, 2013: 337) bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan 

secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga 

datanya sudah jenuh. Proses analisis data meliputi peneliti mengumpulkan data 

terlebih dahulu, kemudian mereduksi data, menyajikan data dan yang terakhir  

peneliti akan membuat kesimpulan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Komponen analisis data menurut Miles dan Huberman (dalam 

Sugiyono, 2013: 338) 
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1. Pengumpulan Data 

Dalam tahap ini, peneliti menganalisis data pada saat proses pengumpulan 

data di lapangan, dan setelah selesai mengumpulkan data hingga periode tertentu. 

Peneliti melakukan pencatatan terhadap semua data yang sesuai dengan fokus 

penelitian yaitu problematika guru pendamping (shadow teacher) dalam 

membantu proses pembelajaran siswa autis di kelas 2 SDN Sumbersari 1 Malang 

sesuai hasil observasi, wawancara, dokumentasi dan hasil temuan di lapangan. 

2. Reduksi Data 

Setelah peneliti mengumpulkan data yang diperoleh, kemudian peneliti 

melakukan reduksi data. Dalam mereduksi data, peneliti dapat melakukan 

pemilihan hal-hal pokok yang sesuai dengan tema atau pembahasan, melakukan 

penyederhanaan, merangkum serta memfokuskan hal-hal yang penting sesuai 

dengan pembahasan. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan 

memberikan gambaran yang lebih jelas dan akan mempermudah peneliti dalam 

mengumpulkan data selanjutnya. 

3. Penyajian Data 

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya yaitu penyajian data. Dalam 

penyajian data kualitatif dapat dilakukan dalam bentuk uraian kalimat, ungkapan, 

bagan dan bukan dalam bentuk tabel. Data yang diperoleh dari lapangan harus 

diolah agar terstruktur dengan baik sehingga akan memudahkan dalam memahami 

apa yang terjadi. 
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4. Penarikan Kesimpulan 

Setelah mengumpulkan data, mereduksi data hingga menganalisis data, 

langkah terakhir yaitu membuat kesimpulan tentang problematika guru 

pendamping (shadow teacher) dalam membantu proses pembelajaran siswa autis 

di kelas 2 SDN Sumbersari 1 Malang, serta solusi dalam mengatasi problematika 

tersebut. 

H. Pengecekan Keabsahan Data 

Dalam suatu penelitian diperlukan suatu teknik keabsahan data untuk 

menguji kebenaran suatu data atau informasi yang diperoleh selama penelitian. 

Cara yang digunakan dalam penelitian ini untuk menguji keabsahan data yaitu 

dengan meningkatkan ketekunan dan triangulasi metode.  

1) Meningkatkan Ketekunan 

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara cermat dan 

berkesinambungan. Hal ini dapat diartikan bahwa peneliti akan melakukan 

pengecekan ulang terhadap data-data yang telah ditemukan sebelumnya, apakah 

data tersebut benar atau tidak. Peneliti dapat membaca buku atau referensi yang 

terkait dengan temuan yang diteliti. Sehingga peneliti dapat memperoleh wawasan 

yang lebih luas untuk memeriksa apakah data yang ditemukan tersebut benar atau 

tidak. 

2) Triangulasi Metode 

Triangulasi adalah teknik pengecekan keabsahan data dari berbagai sumber 

dengan menggunakan berbagai cara dan berbagai waktu. Triangulasi metode 

berarti menguji kebenaran data dengan cara mengecek data dengan sumber yang 
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sama melalui metode yang berbeda. Dalam penelitian ini, peneliti akan 

menggunakan metode yang berbeda yaitu data hasil wawancara dibandingkan 

dengan data hasil observasi dan dokumentasi. 

 




