
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah wawancara terpusat (focused interviews) yang 

bertujuan untuk memperoleh informasi dengan cara tanya jawab secara tatap muka 

antara peneliti (sebagai pewawancara dengan atau tidak menggunakan pedoman 

wawancara) dengan subjek yang diteliti39 yaitu kepala sekolah dan tenaga pendidik 

PAUD Alam Berbasis Karakter Sayang Ibu untuk mendapatkan data dan informasi 

Implementasi Kurikulum Darurat Selama Pandemi Covid-19 

.  

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

deskriptif kualitatif. Saeful mengutip kalimat Bogdan dan Biklen, S. 40  yang 

menjelaskan bahwa metode kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang 

yang di amati. Penelitian ini, penulis akan menggambarkan keadaan yang terjadi 

setelah itu dimasukkan data kedalam kalimat atau diuraikan yang akan 

mendeskripsikan bagaimana Implementasi Kurikulum Darurat Selama Pandemi 

Virus Covid-19 di PAUD Alam Berbasis Karakter Sayang Ibu. 

 

39 V. Wiratna Sujarweni. Metodologi Penelitian-Bisnis dan Ekonomi (Yogyakarta: 
Pustakabarupress. 2015). 25 

40 . Jurnal.  EQUILIBRIUM, Vol. 5, No.9, 
Januari-Juni 2009. 3 



B. Lokasi, Subjek dan Objek Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di PAUD Alam Berbasis Karakter Sayang Ibu 

Kota Banjarmasin. Alasan pemilihan lokasi tersebut karena berdasarkan 

rekapitulasi akreditasi di Kota Banjarmasin PAUD Alam Berbasis Karakter 

Sayang Ibu memiliki akreditasi terbaik yaitu A. Sehingga menurut peneliti 

sekolah ini cocok untuk diteliti bagaimana proses pembelajaran selama 

pandemi virus Covid-19 yang dapat menjadi contoh untuk sekolah lain. 

2. Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah sumber yang dapat memberikan 

informasi atau yang dapat membantu perluasan teori yang dikembangkan. 

Maka yang dijadikan subjek dalam penelitian ini adalah  

Subjek penelitian adalah lima Guru Sentra dan Kepala Sekolah di 

PAUD Alam Berbasis Karakter Sayang Ibu Banjarmasin. Penelitian ini 

dilakukan pada Tahun Pelajaran 2020-2021  

3. Objek Penelitian 

Objek penelitian merupakan hal yang menjadi titik perhatian dari suatu 

penelitian. Objek dalam penelitian ini adalah Implementasi Kurikulum Darurat 

Selama Pandemi Virus Covid-19 di PAUD Alam Berbasis Karakter Sayang 

Ibu Kota Banjarmasin. 

 

 

 



C. Data dan Sumber Data 

1. Data 

Data yang digali dalam penelitian ini ada 2 macam yaitu data pokok 

dan data penunjang. 

a. Data pokok 

Data pokok adalah data yang berkaitan dengan fokus penelitian 

dalam penelitian ini, data pokok yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

1) Implementasi Kurikulum Darurat Selama Pandemi Virus Covid-19 

di PAUD Alam Berbasis Karakter Sayang Ibu Kota Banjarmasin. 

2) Perangkat kurikulum darurat yang diperhatikan seperti 

perencanaan pembelajaran, proses/pelaksanaan pembelajaran, dan 

evaluasi. 

b. Data Penunjang 

Adapun data penunjang dalam penelitian ini meliputi: 

1) Visi dan Misi PAUD Alam Berbasis Karakter Sayang Ibu 

2) Manajemen kurikulum di PAUD Alam Berbasis Karakter Sayang 

Ibu 

3) Data lokasi penelitian 

4) Keadaan sarana dan prasarana PAUD Alam Berbasis Karakter 

Sayang Ibu 

2. Sumber Data 

Sumber data yang ada dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, lima 

guru sentra, dan staf tata usaha di PAUD Alam Berbasis Karakter Sayang Ibu. 



D. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah proses untuk mengumpulkan data-data penting 

sesuai dengan keperluan penelitian yang bersangkutan. Dalam penelitian ini 

terdapat dua tahapan dalam pengumpulan data diantaranya adalah dengan 

melakukan wawancara dan dokumentasi. 

1. Wawancara 

Wawancara adalah sebuah teknik pengumpulan data melalui cara tanya 

jawab kepada narasumber agar pewawancara dapat menemukan suatu 

informasi. Dalam melakukan wawancara peneliti menggunakan instrumen 

penelitian yaitu panduan wawancara. Dengan menggunakan pedoman 

wawancara tersebut peneliti dapat memberikan bagaimana pernyataan 

dijabarkan secara kongkrit, sekaligus menyesuaikan pertanyaan dalam konteks 

aktual saat wawancara berlangsung, sebelum melakukan wawancara terlebih 

dahulu melakukan pendekatan terhadap informan. Hal ini bertujuan agar dalam 

melakukan wawancara lebih mudah menyelami dan mendalami karakter 

masing-masing informan, dengan memberikan rasa nyaman serta dapat 

menciptakan rasa kekeluargaan terhadap informan maka akan lebih mudah 

informan mengungkapkan jawaban tanpa harus merasa canggung atau tertekan. 

Wawancara dalam hal ini dilakukan secara bebas, atau tidak terstruktur 

yang digunakan pewawancara menggali informasi kepada narasumber.41 

Teknik wawancara digunakan untuk mengungkapkan data tentang kurikulum 

41 Jhoni Dimyati, Metodelogi Penelitian Pendidikan dan Aplikasinya pada Pendidikan 
Anak Usia dini (PAUD) (Jakarta: Kencana, 2012). 100-101. 



darurat selama pandemi covid-19 di PAUD Alam Berbasis Karakter Sayang 

Ibu, mulai dari perencanaan kurikulum, proses pembelajaran, hingga evaluasi.  

Tabel 3.3 Wawancara dan Fokus Wawancara 
Sumber Wawancara Fokus Wawancara 

Kepala Sekolah 1. Apakah pernah mendapatkan pengetahuan 

khusus tentang kurikulum darurat? 

2. Jika pernah mendapatkan pengetahuan tentang 

pengetahuan khusus kurikulum darurat, dari 

mana pengetahuan tersebut didapatkan? 

3. Bagaimana Anda mensosialisasikan kurikulum 

darurat kepada guru dan orang tua murid? 

4. Apakah PAUD Alam menyusun rencana 

pembelajaran kurikulum darurat covid-19? 

5. Bagaimana perancangan kurikulum darurat? 

6. Bagaimana dukunhan dinas terhadap rencana 

pembelajaran kurikulum darurat? 

7. Bagaimana dukungan Anda sebagai kepala 

sekolah dalam pembuatan RPP? 

8. Apakah Anda ikut andil dalam perancangan 

kurikulum darurat atau hanya mengintruksikan 

saja? 

9. Apakah ada faktor pendukung dalam 

perancangan kurikulum darurat? 



10. Bagaimana dukungan wali murid terhadap 

rencana pembelajaran kurikulum darurat? 

11. Apakah ada faktor penghambat dalam 

perancangan kurikulum darurat? 

12. Bagaimana tanggapan Anda tentang 

pelaksanaan kurikulum darurat? 

13. Dari sudut pandang Anda sebagai kepala 

sekolah, bagaimana melihat kinerja-kinrja guru 

pada saat BDR? Apakah mengalami kesulitan 

atau bagaimana?  

14. Apakah penanaman 9 pilar karakter pada anak 

tetap digunakan pada kurikulum darurat? 

15. Apa faktor pendukung dalam pelaksanaan 

pembelajaran kurikulum darurat covid-19?  

16. Apa faktor penghambat dalam pelaksanaan 

pembelajaran kurikulum darurat covid-19? 

17.  Bagaimana proses evaluasi hasil belajar 

kurikulum darurat covid-19 di PAUD Alam 

Berbasis Karakter Sayang Ibu? 

18. Apa faktor pendukung evaluasi hasil belajar 

kurikulum darurat covid-19?  

19. Apa faktor penghambat evaluasi hasil belajar 

kurikulum darurat covid-19? 



Guru 1. Apakah pernah Anda mendapatkan 

pengetahuan khusus tentang kurikulum darurat? 

2. Jika pernah mendapatkan pengetahuan 

pengetahuan khusus kurikulum darurat, dari 

mana pengetahuan tersebut didapatkan? 

3. Apakah Anda sudah membuat perencanaan 

pembelajaran pada kurikulum darurat covid-19? 

4. Bagaimana Anda menyusun RPP pada 

kurikulum darurat? 

5. Menurut Anda, apakah perbedaan antara 

kurikulum normal dengan kurikulum darurat 

covid-19? 

6. Saat BDR apakah menggunakan RPPH? 

7. Apa faktor pendukung dalam menyusun 

rencana pembelajaran pada kurikulum darurat? 

8. Apa faktor penghambat dalam menyusun 

rencana pembelajaran pada kurikulum darurat? 

9. Bagaimana dukungan kepala sekolah terhadap 

rencana pembelajaran kurikulum darurat covid-

19? 

10. Bagaimana dukungan wali murid pada 

pelaksanaan pembelajaran kurikulum darurat 

covid-19? 



11. Bagaimana pelaksanaan kegiatan pembelajaran 

dan strategi yang digunakan saat kurikulum 

darurat? 

12. Metode pembelajaran apa yang digunakan pada 

kurikulum darurat 

13. Bagaimana menanamkan 9 pilar karakter pada 

anak pada kurikulum darurat? 

14. Karena pada saat kurikulum darurat 

menggunakan 6 aspk perkembangan, 

bagaimana pelaksanaan STPPA nya? Apakah 

ada yang terpangkas? Misalnya STPPA 

kognitif, adakan materi kegiatan kognitif itu apa 

aja, nah itu semuanya dilaksanakan atau hanya 

beberapa yang digunakan? 

15. Bagaimana apabila ada anak yang tidak mau 

melaksanakan tugasnya? 

16. Bagaimana evaluasi kurikulum darurat? 

 Bagaimana penilaian rapot anak?

18. Apa faktor penghambat menurut  Anda sebagai 

guru dalam pelaksanaan kegiatan belajar dari 

rumah? 

 

 



2. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah salah satu teknik pengumpulan data dengan cara 

mengumpulkan berbagai macam bukti yang didapat dari lapangan, seperti 

catatan, raport, agenda, gambar dan sebagainya.42 Metode dokumentasi 

digunakan sebagai sumber data yang dimanfaatkan untuk menganalisis data. 

Dalam penelitian ini, dokumentasi diperoleh dari arsip kegiatan PAUD 

Alam mengenai Implementasi Kurikulum Darurat Selama Pandemi Virus 

Covid-19 di PAUD Alam Berbasis Karakter Sayang Ibu Kota Banjarmasin.  

Tabel 3.4 Data, Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data 

No Data Sumber Data 
Teknik 

Pengumpulan Data 

1 Data Pokok 

a. Implementasi Kurikulum 

Darurat Selama Pandemi 

Virus Covid-19 di PAUD 

Alam Berbasis Karakter 

Sayang Ibu Kota 

Banjarmasin. 

b. perangkat kurikulum 

darurat yang diperhatikan 

Kepala 

Sekolah dan 

Guru 

Wawancara, dan 

Dokumentasi 

2 Data Penunjang Kepala 

Sekolah 

Wawancara, dan 

Dokumentasi 

42 Septi Dewi Susanti. Integrasi Nilai-Nilai Demokrasi Dalam Pembelajaran IPS di SMP 
Negeri 13 Yogyakarta . Thesis. 
https://eprints.uny.ac.id/53740/4/TAS%20BAB%20III%2013416241020.pdf.  



Data penunjang 

adalah data yang memberikan 

tambahan data untuk 

melengkapi kekurangan dari 

data pokok, meliputi: 

a. Visi dan Misi PAUD 

Alam Berbasis Karakter 

Sayang Ibu 

b. Manajemen kurikulum di 

PAUD Alam Berbasis 

Karakter Sayang Ibu 

c. Data lokasi penelitian 

d. Keadaan sarana dan 

prasarana PAUD Alam 

Berbasis Karakter 

Sayang Ibu 

 

E. Pengolahan Data dan Analisis Data 

1. Pengolahan Data 

Setelah semua data disajikan berdasarkan hasil wawancara dan 

dokumentasi yang peneliti lakukan pada saat penelitian. Peneliti melakukan 

pengolahan data dan teknik pengolahan data yang gunakan menurut Miles dan 

Hiberman yaitu: 



a. Editing, yaitu pencatatan kembali data yang telah terkumpul untuk 

mengetahui apakah semua data sudah lengkap dan dapat di pahami. 

b. Klasifikasi, yaitu mengelompokkan data sesuai dengan jenis-jenis data 

yang diperlukan. 

c. Interpretasi data, yaitu memberikan penjelasan terhadap data yang 

disajikan agar data mudah dipahami dan tidak mengundang penafsiran 

lain. 

Miles dan Huberman dalam buku Lexy J. Moleong menyatakan bahwa 

kegiatan dalam analisis pengumpulan data kualitatif dilakukan secara 

mendalam dan terus menerus hingga data yang diperoleh menjadi jenuh.43 

2. Analisis Data 

Apabila setelah data yang disajikan terkumpul langkah yang 

selanjutnya dilakukan adalah menganalisis data mengenai Kurikulum Darurat 

Selama Pandemi Virus Covid-19 di PAUD Alam Berbasis Karakter Sayang 

Ibu. Dalam penelitian perlu teknik analisis data yang digunakan untuk 

menggali data penelitian. Analisis data merupakan sebuah proses mencari dan 

juga menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, 

observasi, dan dokumentasi. 

Analisis data adalah sebuah cara untuk mengolah data menjadi 

informasi agar karakteristik dari data tersebut dapat dipahami. Analisis data 

pada hakikatnya merupakan kegiatan yang mengurutkan, mengatur, 

43 Lexy J. Moleong. Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 
2005). 296 



mengelompokkan, memberi kode atau tanda mengkategorikannya sehingga 

akan diperoleh suatu penemuan berdasarkan fokus ataupun masalah yang ingin 

dijawab. 

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan saat pengumpulan 

data berlangsung dan setelah pengumpulan data dalam periode tertentu. 

Miles dan Huberman mengemukakan bahwa sebuah aktivitas dalam 

melakukan analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif sampai data 

tersebut jenuh.44 

a. Reduksi Data 

Reduksi adalah proses pemilihan, memfokuskan perhatian dan 

penyederhanaan, konseptual dan perubahan data yang mucul dari catatan 

saat dilapangan. Reduksi ini dilakukan secara terus menerus selama 

penelitian berlangsung. Reduksi ini membuat rangkuman, memilih hal-hal 

yang penting, mencari tema dan pola serta memberikan penjelasan yang 

lebih rinci mengenai Implementasi Kurikulum Darurat Selama Pandemi 

Virus Covid-19 di PAUD Alam Berbasis Karakter Sayang Ibu. 

b. Penyajian Data 

Setelah melakukan reduksi data selanjutnya penyajian data. 

Penyajian data ini didapat dari hasil reduksi data yaitu dengan menyusun 

pola hubungan untuk lebih memudahkan para pembaca dalam memahami 

data penelitian. Pada penyajian data peneliti data yang sesuai dengan 

44 Miles B. Mathew dan Michael Huberman. Analisis Data Kualitatif (Buku Sumber 
Tentang Metode-Metode Baru) (Jakarta: UIP, 1992). 



Implementasi Kurikulum Darurat Selama Pandemi Virus Covid-19 di 

PAUD Alam Berbasis Karakter Sayang Ibu. 

c. Penarikan Kesimpulan (Verifikasi) 

Penarikan kesimpulan dilakukan setelah data-data yang lain 

dihubungkan, maka menjadikan satu data yang utuh. Agar dapat 

menggambarkan dengan jelas tentang bagaimana Implementasi Kurikulum 

Darurat Selama Pandemi Virus Covid-19 di PAUD Alam Berbasis Karakter 

Sayang Ibu. 

3. Prosedur Penelitian 

Melakukan penelitian ini melewati beberapa kegiatan dan tahapan, 

yaitu sebagai berikut: 

a. Tahap Pendahuluan 

1) Melakukan observasi kelapangan. 

2) Mengolah rancangan proposal skripsi. 

3) Melakukan bimbingan dengan dosen pembimbing. 

4) Mengemukakan rancangan proposal penelitian serta meminta 

permohonan persetujuan dengan dosen pembimbing. 

b. Tahap Persiapan 

1) Melakukan seminar apabila proposal disetujui oleh dosen 

pembimbing. 

2) Melakukan revisi proposal setelah seminar proposal dan 

melakukan bimbingan dengan dosen pembimbing. 



3) Mohon surat riset-riset dari Dekan Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Antasari Banjarmasin. 

4) Mengumpulkan pedoman wawancara dan observasi. 

c. Tahap Pelaksanaan 

1) Melakukan kegiatan penelitian untuk mendapatkan data di 

lapangan. 

2) Membuat persiapan untuk penelitian. 

3) Membuat dan menganalisis data hasil di lapangan. 

d. Tahap Penyusunan Laporan 

1) Mengolah hasil penelitian dalam bentuk skripsi. 

2) Melakukan bimbingan dengan dosen pembimbing saat mengolah 

laporan yang telah disusun sampai disetujui. 

3) Telah siap untuk di uji saat sidang munaqasah Fakultas. 

 


