
Lampiran I 

DESKRIPSI P’LEARN MODUL 

 

I. LATAR BELAKANG P’LEARN MODUL  

P’LEARN Modul merupakan sebuah modul yang disusun melalui perpaduan antara 

Rancangan Program Pembelajaran (RPP) dan Program Pembelajaran Individu (PPI). 

Modul ini disusun berdasarkan hasil pengamatan pada beberapa lembaga PAUD di Kota 

Salatiga khususnya di KB/TK Anak Terang (Bethany School) dimana pembelajaran yang 

dilaksanakan masih belum menjawab kebutuhan siswa secara utuh. Hal ini dikarenakan di 

dalam sebuah kelas kondisi setiap siswa sangatlah beragam dan bahkan terdapat beberapa 

siswa yang “berkebutuhan khusus” sehingga membutuhkan sebuah metode khusus dalam 

mengikuti kegiatan pembelajaran agar dapat berlangsung dengan efektif.  

Dalam P’LEARN Modul, pembelajaran dirancang sedemikian rupa dengan konsep 

bermain sehingga  kegiatan pembelajaran berlangsung dengan meminimalisir paper 

activity. Modul ini disusun dan dikembangkan melalui Metode Montessori, dimana siswa 

dapat memilih segala aktivitas pembelajaran sesuai dengan minat siswa tersebut. Guru 

hanya berperan sebagai pembimbing atau fasilitator yang hanya bertugas untuk 

mengamati setiap aktivitas dan perkembangan siswa.  

 

II. TUJUAN DAN MANFAAT P’LEARN MODUL  

P’LEARN Modul memiliki beberapa tujuan dan manfaat bagi lembaga PAUD yaitu :  

- Menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif dan efektif untuk menunjang 

perkembangan siswa serta kondisi siswa yang beragam.  

- Memfasilitasi keberagaman kondisi siswa sehingga tujuan pembelajaran dapat tecapai 

secara optimal. 

- Membantu guru dalam memilah dan menyusun kegiatan pembelajaran di dalam kelas 

sehingga terdapat “Plan B” jika pembelajaran yang telah dirancang tidak dapat 

dilaksanakan oleh siswa.  

- Penilaian dan pelaporan perkembangan setiap siswa dapat dilangsungkan dengan 

lebih merinci karena menggunakan sistem catatan harian.  

 

 

 



III. FORMAT MATERI P’LEARN MODUL  

Berikut ini beberapa format materi yang diperlukan untuk membuat P’LEARN Modul 

yaitu :  

- Tema dan Sub Tema  

- Tujuan Pembelajaran  

- Usia Siswa  

- Jumlah Siswa  

- Analisis Diversitas Siswa  

- Pembagian Job Desk Guru  

- Kompetensi Dasar  

- Indikator Penilaian  

- Metode Pembelajaran  

- Alternatif Pembelajaran  

- Media Pembelajaran  

- Penilaian Pembelajaran  

- Evaluasi dan Catatan Pembelajaran  

 

IV. CARA PENGGUNAAN P’LEARN MODUL  

Berikut merupakan cara penggunaan P’LEARN Modul yaitu :  

1. Guru menentukan tema/sub tema (materi pembelajaran yang akan dilaksanakan 

berdasarkan RPPM).  

2. Guru menentukan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh pembelajaran tersebut.  

3. Guru menuliskan usia siswa dan jumlah siswa dalam satu kelas.  

4. Guru melakukan analisis diversitas siswa dalam satu kelas  

5. Guru menentukan pembagian tugas dan tanggungjawab dengan rekan guru sekelas.  

6. Guru menentukan kompetensi dasar yang ingin dicapai sesuai dengan tujuan 

pembelajaran yang telah ditentukan. Bagi siswa yang memiliki kondisi “khusus” 

kompetensi dasar yang akan diambil dipertimbangkan dengan menyesuaikan kondisi 

siswa.  

7. Guru membuat indikator penilaian menyesuaikan dengan kompetensi dasar yang 

ingin dicapai. Bagi siswa yang memiliki kondisi “khusus” indikator penilaian yang 

akan diambil dipertimbangkan sesuai dengan kondisi siswa.  



8. Guru mempersiapkan materi pembelajaran dengan menggunakan metode 

pembelajaran yang sesuai dengan kondisi siswa.  

9. Guru mempersiapkan alternatif pembelajaran sebagai “Plan B” jika pembelajaran 

yang telah ditetapkan sebelumnya tidak dapat terealisasi.  

10. Guru mempersiapkan media pembelajaran yang berguna untuk menunjang 

keberlangsungan pembelajaran.  

11. Guru melakukan proses penilaian dengan mengamati setiap progress yang dialami 

oleh siswa.  

12. Guru wajib memberikan evaluasi secara keseluruhan setiap pembelajaran telah selesai 

dilaksanakan dan jika perlu membuat catatan pembelajaran.  

 

V. FORMAT P’LEARN MODUL  

 

Tema   :  

Sub Tema  :  

Usia Siswa  :  

Jumlah Siswa  :  

 

Analisis Diversitas Siswa 

Diversitas Siswa Deskripsi Keterangan 

   

   

 

Pembagian Tugas dan Tanggungjawab Guru 

Nama Guru Tugas dan Tanggungjawab Keterangan 

   

   

 

Rancangan Pembelajaran P’LEARN Modul 

Kompetensi 

Dasar 

Indikator 

Penilaian 

Metode 

Pembelajaran 
Alternatif 

Media 

Pembelajaran 
Evaluasi 

      

      



Lembar Penilaian P’LEARN Modul 

Tema   :  

Sub Tema  :  

Indikator Penilaian 

 

 

Nama Siswa  
Nilai Catatan 

Pembelajaran 
Keterangan 

1 2 3 4 

    

    

    

 

Catatan / Evaluasi :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran II 

Instrument Observasi dan Wawancara pada Guru TK lembaga KB/TK 

Anak Terang (Bethany School) Salatiga 

1. Berapa jumlah guru yang efektif bagi pembelajaran khususnya di kelas TK?  

2. Berapa jumlah siswa yang sesuai agar pembelajaran dapat berlangsung dengan 

optimal?  

3. Diversitas apa saja yang umumnya terdapat pada kelas TK?  

4. Bagaimana pembagian jobdesk guru agar berlangsung optimal di TK?  

5. Bagaimana strategi pembelajaran yang efektif bagi siswa TK? 

6. Kendala dan permasalahan apa yang sering dihadapi dalam proses pembelajaran di 

TK?  

7. Bagaimana keefektifan media pembelajaran bagi siswa?  

8. Bagaimana respon siswa terhadap kegiatan pembelajaran di TK?  

9. Bagaimana respon siswa terhadap materi pembelajaran di TK?  

10. Bagaimana progress perkembangan siswa di TK?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Lampiran IV 

DESKRIPSI DESAIN P’LEARN  

 

VI. LATAR BELAKANG DESAIN P’LEARN  

Desain P’LEARN merupakan sebuah desain yang disusun melalui perpaduan antara 

Rancangan Program Pembelajaran (RPP) dan Program Pembelajaran Individu (PPI). 

Desain  ini disusun berdasarkan hasil pengamatan pada beberapa lembaga PAUD di Kota 

Salatiga khususnya di KB/TK Anak Terang (Bethany School) dimana pembelajaran yang 

dilaksanakan masih belum menjawab kebutuhan siswa secara utuh. Hal ini dikarenakan di 

dalam sebuah kelas kondisi setiap siswa sangatlah beragam dan bahkan terdapat beberapa 

siswa yang “berkebutuhan khusus” sehingga membutuhkan sebuah metode khusus dalam 

mengikuti kegiatan pembelajaran agar dapat berlangsung dengan efektif.  

Dalam Desain P’LEARN, pembelajaran dirancang sedemikian rupa dengan konsep 

bermain sehingga  kegiatan pembelajaran berlangsung dengan meminimalisir paper 

activity. Desain ini disusun dan dikembangkan melalui Metode Montessori, dimana siswa 

dapat memilih segala aktivitas pembelajaran sesuai dengan minat siswa tersebut. Guru 

hanya berperan sebagai pembimbing atau fasilitator yang hanya bertugas untuk 

mengamati setiap aktivitas dan perkembangan siswa. Selain itu, oleh karena Desain 

P’LEARN ini merupakan sebuah desain yang akan diterapkan secara inklusi, desain ini 

juga dikembangkan dengan memperhatikan teori perkembangan belajar pada Lev 

Vygotsky yaitu dengan perkembangan ZPD (Zone Proximal Development). ZPD 

memiliki sebuah arti bahwa perkembangan pada anak dimulai dengan dua zona yang 

berbeda yaitu zona aktual dan potensial. Dalam zona aktual anak mampu untuk 

mengerjakan segala tugas atau kegiatan yang diberikan. Namun jika ingin mencapai 

sesuatu yang lebih maksimal maka anak harus didampingi oleh orang tua atau 

pembimbing. Pada zona potensial anak hanya mampu menyelesaikan kegiatan dengan 

bantuan orang tua atau pembimbing karena tahapan yang sedang ia hadapi lebih sulit.  

Dalam Desain P’LEARN strategi pembelajaran akan dimulai melalui hal apa yang 

anak sudah bisa lalu ditingkatkan melalui kegiatan bermain yang sesuai dengan bakat dan 

minat anak.  

 

 

 



VII. TUJUAN DAN MANFAAT DESAIN P’LEARN  

Desain P’LEARN memiliki beberapa tujuan dan manfaat bagi lembaga PAUD yaitu :  

- Menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif dan efektif untuk menunjang 

perkembangan siswa serta kondisi siswa yang beragam.  

- Memfasilitasi keberagaman kondisi siswa sehingga tujuan pembelajaran dapat tecapai 

secara optimal. 

- Membantu guru dalam memilah dan menyusun kegiatan pembelajaran di dalam kelas 

sehingga terdapat perencanaan pembelajaran yang efektif dan optimal.  

- Penilaian dan pelaporan perkembangan setiap siswa dapat dilangsungkan dengan 

lebih merinci karena menggunakan sistem catatan pembelajaran harian.  

 

VIII. FORMAT KOMPONEN DESAIN P’LEARN  

Berikut ini beberapa format komponen yang diperlukan untuk membuat desain 

P’LEARN yaitu :  

- Assessment Awal  

- Analisis Diversitas Siswa   

- Kompetensi Dasar  

- Indikator Penilaian  

- Tema dan Sub Tema  

- Tujuan Pembelajaran   

- Kelas dan Jumlah Siswa  

- Pembagian Job Desk Guru  

- Strategi Pembelajaran  

- Media Pembelajaran  

- Progress Pembelajaran  

- Catatan Pembelajaran  

 

 

 

 

 

 

 



IX.  DESAIN P’LEARN  

 

 

 

 

X. CARA PENGGUNAAN DESAIN P’LEARN  

Berikut merupakan cara penggunaan desain P’LEARN yaitu :  

1. Sebelum memulai seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran pada semester baru, guru 

melakukan assessment awal dengan tujuan untuk mengetahui tingkat pencapaian 

perkembangan siswa dan mengetahui apakah terjadi penyimpangan perkembangan 

atau tidak.  

Assessment ini dilakukan selama minimal 2 minggu secara rutin dengan menggunakan 

Pedoman Pelaksanaan Stimulasi, Deteksi, dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang 

Anak atau dapat juga menggunakan SPPA (Standar Pencapaian Perkembangan Anak) 

PERSIAPAN 
MATERI  

PEMBAGIAN 
JOB DESK 

GURU  

PELAPORAN 
HASIL 

BELAJAR 
ASSESSMENT 

PENENTUAN 
KOMPETENSI  



yang terdapat pada Peraturan Menteri No 146 Tahun 2014. Assessment dilakukan 

selama minimal 2 minggu bertujuan untuk memperoleh data yang valid tentang 

perkembangan anak.  

2. Setelah mendapatkan data tentang perkembangan anak, guru mulai menentukan 

Tujuan Pembelajaran beserta perkiraan kompetensi dan indikator penilaian yang akan 

dicapai oleh anak selanjutnya. Penyusunan Tujuan Pembelajaran beserta perkiraan 

kompetensi dan indikator penilaian dibuat untuk jangka waktu minimal 1 semester 

sehingga hal – hal yang akan dicapai oleh anak mendapatkan fokus yang terarah.  

Jika secara umum pencapaian anak adalah sama maka kompetensi yang diambil 

adalah sama. Namun jika terdapat anak yang memiliki pencapaian yang berbeda maka 

guru akan menentukan kompetensi dan indikator yang berbeda pula menyesuaikan 

pencapaian anak, dalam hal ini aspek perkembangan anak masih tetap sama dengan 

kompetensi umumnya. 

3. Setelah menentukan kompetensi beserta indikator penilaian yang akan dicapai oleh 

anak, guru dapat mempersiapkan materi pembelajaran bagi anak. Materi pembelajaran 

dipersiapkan dengan memperhatikan Tujuan Pembelajaran dan topik pembelajaran.  

Dalam tahap penyusunan materi belajar guru akan langsung merumuskan setiap 

aktivitas bermain dan belajar bagi siswa beserta strategi pembelajaran yang akan 

diterapkan di dalam kelas. Sebisa mungkin aktivitas yang diberikan meminimalisir 

penggunaan paper activity dan lebih menekankan bagaimana anak belajar bereksplor 

sesuai dengan minat anak (guru tidak memberikan intervensi agar anak berpindah 

area bermain).  

4. Setelah mengetahui rangkaian kegiatan dan aktivitas pembelajaran, guru melakukan 

pembagian tugas agar pendampingan dan pengamatan setiap anak dapat berlangsung 

secara optimal. Guru akan melakukan observasi secara menyeluruh dengan 

berkeliling dan jika pada kasus tertentu terdapat siswa yang membutuhkan 

pendampingan khusus, guru akan berperan sebagai “shadow” bagi anak tersebut 

namun juga tetap mengamati aktivitas anak – anak di sekitar.  

5. Setelah aktivitas belajar berakhir guru akan membuat pelaporan hasil belajar berupa 

laporan progress perkembangan siswa dan catatan belajar siswa. Laporan dibuat 

dalam bentuk narasi dan menggambarkan situasi dan kondisi anak selama 

berlangsungnya kegiatan pembelajaran.  

 



Setiap pelaporan yang telah dituliskan harus terdapat analisa guru sehingga pelaporan 

tidak hanya bersifat laporan umum namun terdapat penemuan dan pemecahan 

masalah juga. Jika berdasarkan hasil laporan guru terdapat sesuatu perkembangan 

yang belum optimal, maka guru dapat kembali melakukan assessment dan akan 

kembali mengulang pada tahapan awal P’LEARN.  

 

XI. FORMAT DESAIN P’LEARN  

Tema     :  

Sub Tema   :  

Tujuan Pembelajaran  :  

Kelas      :  

Jumlah Siswa   :  

 

Analisis Diversitas Siswa 

Nama Siswa  Faktor Positif  Faktor Negatif  Tujuan  

    

    

 

Pembagian Tugas dan Tanggungjawab Guru 

Nama Guru Tugas dan Tanggungjawab Keterangan 

   

   

 

Rancangan Pembelajaran P’LEARN  

Kompetensi 

Dasar 

Indikator 

Penilaian 

Strategi 

Pembelajaran 

Penanggung

jawab 

Media 

Pembelajaran 
Keterangan   

      

      

 

 

 

 

 



Lembar Penilaian P’LEARN  

Tema    :  

Sub Tema   :  

Tujuan Pembelajaran  : 

Kompetensi Dasar  : 

 

Nama 

Siswa  

Indikator 

Penilaian 

Score  Laporan  

Pembelajaran  
Analisa Guru  

1 2 3 4 

        

        

        

 

Keterangan :  

 

 

 

 



CONTOH FORMAT DESAIN P’LEARN 

 

Tema     : Tumbuhan  

Sub Tema   : Bunga  

Tujuan Pembelajaran  : Siswa mampu mengembangkan kreativitas diri  

Kelas      : TK B 

Jumlah Siswa   : 15 Siswa  

 

Analisis Diversitas Siswa 

 

Nama Siswa  Faktor Positif  Faktor Negatif  Tujuan  

Tia 
Memiliki ketertatikan dalam 

bidang seni   

Minim kontak mata, sehingga 

kurang fokus  

Mampu mengikuti instruksi yang 

diberikan dalam menyelesaikan tugas 

Lio 

Memiliki kepatuhan yang 

cukup baik  

Kurang mampu memahami 

instruksi dalam Bahasa 

Indonesia dan Bahasa Inggris 

Mampu mengikuti kegiatan dengan 

baik sesuai dengan instruksi yang 

diberikan  

 

Pembagian Tugas dan Tanggungjawab Guru 

 

Nama Guru Tugas dan Tanggungjawab Keterangan 

Ms. Jun 

Menyampaikan materi pembelajaran pada 

hari ini dan mengamati siswa secara 

menyeluruh dengan mencatat segala progress 

yang terjadi pada siswa  

 

Ms. Yas 

Mendampingi siswa yang membutuhkan 

pendampingan dan memberikan intervensi 

agar siswa tertarik untuk mengikuti kegiatan 

Sambil mendampingi siswa, Ms. Yas juga mengamati 

siswa disekitar dan membantu mencatat jika 

memungkinkan  

 



Rancangan Pembelajaran P’LEARN  

 

Kompetensi 

Dasar 

Indikator 

Penilaian 

Strategi 

Pembelajaran 
Penanggungjawab 

Media 

Pembelajaran 
Keterangan  

Memiliki 

perilaku yang 

mencermin 

sikap kreatif 

Siswa mampu 

mengerjakan 

aktivitas seni 

dengan kreatif 

(Dapat 

menggunakan 

beberapa jenis 

warna yang telah 

disediakan)  

Guru akan 

menjelaskan pada 

siswa berkaitan 

dengan kegiatan 

membuat bunga 

dengan menggunakan 

play dough. Guru 

akan langsung 

membuat sebuah 

contoh untuk siswa.  

Ms. Jun Play dough 

yang beragam 

warna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lembar Penilaian P’LEARN  

 

Tema    : Tumbuhan  

Sub Tema   : Bunga  

Tujuan Pembelajaran  : Siswa mampu mengembangkan kreativitas diri 

Kompetensi Dasar  : Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap kreatif  

 

Nama Siswa  
Indikator 

Penilaian 

Score  
Laporan  Pembelajaran  Analisa Guru  

1 2 3 4 

Tia  Siswa mampu 

mengerjakan 

aktivitas seni 

dengan kreatif 

(Dapat 

menggunakan 

beberapa jenis 

warna yang telah 

disediakan) 

   v Tia mampu mengikuti kegiatan 

dengan cukup baik, walaupun ia 

membutuhkan pendampingan dari 

guru kelas. Selama kegiatan 

berlangsung ia menunjukkan 

ketertarikan yang lebih namun Tia 

masih mengalami kesulitan dalam 

mengikuti instruksi.  

Tia membutuhkan 

pengulangan instruksi secara 

singkat dan jelas. Ia tidak 

mampu mengikuti jika guru 

menjelaskan seperti biasa dan 

guru harus membantu dengan 

memberikan contoh secara 

langsung.  

Lio   v   Lio mampu mengikuti kegiatan, 

namun ia kurang tertarik dengan 

aktivitas seni dalam membuat play 

dough. Lio lebih tertarik pada 

aktivitas menjiplak dengan 

menggunakan balok yang ada di 

dalam kelas. Lio cenderung 

menggunakan satu warna tertentu 

yang ia sukai untuk menjiplak.  

Kreativitas Lio khususnya 

dalam penggunaan warna 

mash perlu untuk lebih 

ditingkatkan lagi. Guru yang 

mendampingi Lio dapat lebih 

mengarahkan Lio untuk 

menggunakan warna lain 

namun dengan menggunakan 

bahasa yang dapat dimengerti 

oleh Lio  



       

       

       

       

       

       

       

 

Deskripsi Nilai  

1 = Masih belum memahami 

hal – hal seni sehingga 

membutuhkan bantuan guru 

secara menyeluruh  

2 = Mampu membuat karya 

namun hanya menggunakan 

satu warna tertentu  

3 = Mampu memadukan 

segala warna namun masih 

kurang dalam 

mengembangkan karya  

4 = Mampu memadukan 

segala warna dan 

mengembangkan karya 

dengan ide sendiri 

 

Keterangan :  

 

Kegiatan pembelajaran secara umum berlangsung dengan cukup baik. Dalam proses pengembangan jiwa seni siswa memiliki 

kecenderungan yang berbeda satu dengan lainnya. Ketertarikan siswa terhadap media yang digunakan juga berbeda ada siswa 

yang lebih senang menggunakan play dough, namun ada juga siswa yang lebih senang menggunakan media lain seperti krayon, 

cat poster, dll.  

 




