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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

Setelah desain P’LEARN telah jadi, peneliti melakukan pencarian data lebih lanjut 

berupa validasi desain dengan berkonsultasi pada para narasumber atau ahli dalam bidang 

produk yang sedang dirancang. Dalam melakukan proses validasi desain modul 

P’LEARN, peneliti mengambil 2 narasumber atau ahli sebagai validator untuk dapat 

memperoleh saran dan masukan supaya output penelitian ini dapat layak untuk diuji 

cobakan pada penelitian selanjutnya. Berikut ini merupakan pembahasan data validasi 

yang telah diperoleh oleh peneliti :  

 

1.1 PROFIL VALIDATOR  

Validator pertama dalam penelitian ini adalah Bapak Drs. Umbu Tagela, Msi Beliau 

kerab disapa dengan sapaan Pak Umbu. Pak Umbu merupakan salah seorang dosen yang 

mengabdi di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, Beliau mengajar di Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Bimbingan dan Konseling.  

Latar pendidikan Pak Umbu adalah Sekolah Pendidikan Guru (pada saat ini setara 

dengan SMA). Setelah itu beliau melanjutkan studi dengan mengambil gelar Sarjana 

Muda di bidang Manajemen Pendidikan. Tidak berhenti pada gelar tersebut, beliau 

kembali melanjutkan studi Strata 1 dalam bidang Kurikulum khususnya Teknologi 

Pendidikan. Setelah meyelesaikan Strata 1, Pak Umbu kembali melanjutkan studi 

Magister dalam bidang Studi Pembangunan dan hingga saat ini Beliau masih melanjutkan 

studi untuk memperoleh gelar Doktor dalam bidang Manajemen Pendidikan.  

Pak Umbu telah memiliki banyak pengalaman dalam perancangan dan penerapan 

Kurikulum dalam dunia pendidikan. Hal ini dikarenakan sebelum mengabdi menjadi 

dosen, Pak Umbu pernah mengabdi di beberapa sekolah SD, SMP, SMA sebagai guru 

Kurikulum. Sehingga beliau sangat paham perubahan Kurikulum beserta tujuan setiap 

komponen didalam kuriklum hingga saat ini.  

Validator kedua dalam penelitian ini adalah Bapak Yustinus Widrawanto, S.Pd, M.Pd 

Beliau kerab disapa dengan sapaan Pak Wawan. Pak Wawan merupakan salah seorang 

dosen yang mengabdi di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, Beliau mengajar di 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Bimbingan dan Konseling. 

Latar pendidikan Pak Wawan adalah Strata 1 dalam bidang Bimbingan dan Konseling 

dan Magister dalam bidang Manajemen Pendidikan. Sebelum melanjutkan studi Magister 
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Pak Wawan pernah bekerja selama kurang lebih 3 tahun di International NGO dalam 

bidang Pendidikan Dasar (PAUD) dengan fokus PAUD Inklusi. Pak Wawan juga menjadi 

trainer di PAUD ECCDRC dan juga menjadi pemateri tentang PAUD dan Pendidikan 

Inklusi di HIMPAUDI, IGTK, pelatihan – pelatihan guru dan evaluasi guru. Pak Wawan 

memiliki banyak pengalaman yang berkaitan dengan PAUD khususnya Pendidikan 

inklusi karena beliau banyak meneliti tentang anak dan beliau juga merupakan konsultan 

beberapa sekolah. Melalui setiap pengalaman yang telah diperoleh beliau sangat 

memahami seluk beluk PAUD dan Pendidikan Inklusi karena banyaknya pengalaman 

praktis yang telah Beliau peroleh sebelumnya.  

 

1.2 HASIL DISKUSI DAN SARAN VALIDATOR 1  

Setelah melakukan beberapa diskusi dengan Bapak Umbu berkaitan dengan 

Kurikulum khususnya Kurikulum PAUD, Beliau mengatakan bahwa ide perancangan 

desain P’LEARN ini cukup menarik dan merupakan sebuah hal baru untuk mencapai 

sebuah tujuan pembelajaran yang optimal. Namun terdapat beberapa hal yang harus 

diperhatikan peneliti sebelum menguji cobakan desain pada lapangan seperti 

pertimbangan pencapaian kompetensi.  

Dalam hal ini peneliti perlu untuk lebih memperhatikan secara detail komponen – 

komponen kurikulum untuk disesuaikan dengan situasi lingkungan pada lembaga PAUD 

yang bersangkutan. Penetapan kompetensi dan indikator penilaian seperti apa yang tepat 

sesuai dengan analisis lingkungan PAUD. Dalam perancangan desain P’LEARN ini perlu 

juga untuk memperhatikan kurikulum yang dianut oleh lembaga PAUD yang 

bersangkutan.  

Ditinjau dari komponen – komponen materi yang dimuat dalam desain produk ini, 

Beliau mengatakan sudah sesuai dalam segi ketepatan, sasaran capaian, efisiensi, dan 

kelengkapan. Komponen – komponen yang telah dibuat peneliti jika ditinjau sudah berisi 

komponen Kurikulum 2013 secara menyeluruh sesuai dengan Peraturan Menteri No 146 

tahun 2015. (Lembar Penilaian Desain P’LEARN Terlampir dalam Lampiran III).  

 

1.3 HASIL DISKUSI DAN SARAN VALIDATOR 2  

Setelah melakukan diskusi dengan Bapak Wawan berkaitan dengan Pendidikan dan 

Kurikulum Inklusi, Beliau memberikan banyak sekali masukan dan saran untuk perbaikan 

desain P’LEARN agar dapat menjadi lebih baik dan layak untuk diuji coba. Sebagai dasar 

perancangan P’LEARN ini Beliau mengatakan peneliti wajib memahami secara utuh apa 



24 
 

itu Pendidikan Inklusi khususnya dalam lingkup PAUD. Sehingga hal ini dapat 

memudahkan peneliti untuk mengembangkan desain secara efektif dan optimal. Dalam 

hal ini perlu untuk dipahami bahwa Pendidikan Inklusi pada dasarnya menganut teori 

perkembangan yang dicetuskan oleh seorang Psikolog Lev Vygotsky pada tahun 1896 – 

1934 yaitu tentang ZPD (Zone of Proxiaml Development), dimana perkembangan pada 

anak dimulai dengan melihat apa yang anak sudah bisa lalu lebih ditingkatkan lagi 

dengan guru sebagai pembimbing (fasilitator).  

Menurut Pak Wawan, dalam Pendidikan Inklusi tidak ada hal yang efisien (mudah 

atau sederhana) karena Pendidikan Inklusi memfasilitasi siswa sesuai dengan kebutuhan 

dan minat siswa itu sendiri. Bukan merupakan sebuah setting yang dirancang oleh guru 

maupun pihak lain. Karena setiap siswa memiliki kondisi dan keadaan yang sangat 

berbeda satu dengan lainnya. Setiap tahap perkembangan pada anak usia dini memiliki 

kondisi yang sangat berbeda satu dengan lainnya walaupun hanya memiliki perbedaan 

usia 1 atau 2 bulan. Oleh karena itu guru wajib memahami tahap perkembangan siswa 

secara detail dan utuh dan guru juga wajib memahami Standar Pencapaian Perkembangan 

Anak yang terdapat pada Peraturan Menteri No 146 Tahun 2014.  

Menurut pendapat Beliau akan lebih baik jika bentuk desain P’LEARN ini dibuat 

dalam bentuk kolom prosedur dan diberikan penjelasan secara mendetail setiap proses 

tahapan yang akan dilalui sehingga lebih memudahkan pengguna dalam memahami 

desain ini.  

Dalam memulai penggunaan P’LEARN akan lebih baik jika pada awal semester guru 

melakukan assessment awal secara umum dengan menggunakan Pedoman Pelaksanaan 

Stimulasi, Deteksi, dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang Anak atau dapat juga 

menggunakan SPPA (Standar Pencapaian Perkembangan Anak) yang terdapat pada 

Peraturan Menteri No 146 Tahun 2014. Assessment dilakukan dengan tujuan untuk 

mengetahui sejauh mana perkembangan seorang siswa pada usia tertentu dan untuk 

menyusun sebuah kegiatan pembelajaran yang sesuai untuk siswa. Assessment awal ini 

dapat dilaksanakan selama minimal 2 minggu secara rutin supaya hasil data yang 

diperoleh valid.  

Berkaitan dengan beberapa komponen dalam desain P’LEARN ini seperti contoh 

pembuatan laporan pembelajaran siswa, menurut Beliau akan lebih baik pembuatan 

laporan tidak hanya tercatat begitu saja sesuai dengan kondisi fakta di lapangan, namun 

setiap hal yang telah dituliskan juga dianalisis secara umum oleh guru sehingga pelaporan 

pembelajaran dapat lebih optimal.  
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Dalam perancangan desain P’LEARN ini menurut Beliau masih kurang mencakup 

sistem penilaian yang inklusi jika kompetensi perkembangan masih langsung ditentukan 

oleh guru. Akan lebih baik jika sistem penilaian dimulai dengan guru mengamati 

perkembangan seperti apa yang telah dicapai oleh siswa lalu ditingkatkan satu tahapan  

sehingga progress perkembangan siswa akan lebih terlihat. Jika pada usia tertentu siswa 

masih belum mencapai tahap perkembangan sebagaimana mestinya guru dapat 

melaksanakan sebuah intervensi dini.  

Jika di dalam desain P’LEARN ini terdapat komponen PPI (Program Pendidikan 

Individu) maka harus lebih didetailkan secara tegas dan jika ingin merancang sebuah 

kegiatan pembelajaran dalam PPI, maka kegiatan tersebutlah yang menjadi fokus untuk 

dilaksanakan oleh siswa tidak perlu menyediakan perencanaan alternatif lainnya.  

Output dalam penelitian ini perlu untuk ditinjau kembali apakah akan dibuat dalam 

bentuk modul atau hanya sebuah desain, karena modul dan desain merupakan dua hal 

yang berbeda sehingga jika ingin memilih salah satu penulis harus mempelajari 

kerangkanya dengan baik dan benar sehingga output yang dihasilkan layak untuk diuji 

cobakan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


