
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.  

 


