
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODUL AJAR PAUD 
PEMBELAJARAN INTRAKURIKULER  

 
MODEL PEMBELAJARAN KELOMPOK 

 

 

 

 

 

 

 

Disusun Oleh  

TRIASTUTI 
TK AL MUBAROK 

 
 
 

DUSUN PARASTEMBOK DESA JAMBEWANGI 
KECAMATAN SEMPU 

KABUPATEN BANYUWANGI  



I. INFORMASI UMUM 

 

A. Identitas Sekolah 

Asal sekolah TK ALMUBAROK SEMPU  

Nama Penyusun TRIASTUTI 

Tahun Pelajaran 2022/2023 Semester  I 

Jenjang/Kelas TK /B Jumlah siswa 8 

KBM Luring  Alokasi waktu 5 X 120 Menit 

Fase Fondasi 

B. Kompetensi awal 

 Anak mengenali dan mempraktikan nilai dan kewajiban ajaran agamanya 

 Anak memiliki sikap  positif dalam menjaga kesehatan 

 Anak mampu kemampuan mengenali dan memahami berbagai informasi gambar, 
tanda , symbol dan cerita 

 Anak menunjukkan rasa ingin tahu melalui observasi, eksplorasi dan ekperimen 
 Anak menunjukkan minat berpartisipasi dalam kegiatan pramembaca 

 Anak mengeksplorasi berbagai proses seni, mengekspresikannya serta mengapresiasi 

karya seni 

C. Sarana Prasarana 

Kelas (Indoor) 

D. Alat dan bahan 

 LKA, ATS, kertas buffalo 
 Buah berbentuk bulat (buah semangka, melon, jeruk dan anggur) 

 Buah bukan berbentuk bulat (belimbing, sawo, salak, pisang) 

 Tusuk sate 
 Piring plastik 

 Kartu suku kata 

 Gunting 

  pita, lem, staples 
 Buku gambar 

 Pensil warna, crayon, spidol 

E. Target peserta didik 

1. Peserta didik reguler: dalam pembelajaran diberikan pelayanan secara umum. 

2. Peserta didik dengan pencapaian tinggi: dalam pembelajaran diberikan pengayaan 
dengan menyelesaikan pertanyaan HOTS. 

F. Model pembelajaran 

 Luring 
 Model kelompok dengan sudut pengaman 

 

II. KOMPONEN INTI 

 

 Tema/Topik/ Sub topic 

Aku sayang Bumi / buah kesukaan/ buah berbentuk bulat 

 Tujuan Pembelajaran 

NABP: 



 Anak terbiasa melaksanakan kegiatan ibadah sesuai agama dan kepercayaan (NAM) 

Jati Diri:  

 Anak memiliki perilaku yang mencerminkan sikap positif (SOSEM) 

 Anak mampu menggunakan anggota tubuh dalam permainan motorik kasar dengan aturan 

(FMK) 

 Anak mampu menggunakan kelenturan pergelangan tangan, kekuatan dan jari-jari tangan 

(FMH) 

Literasi & STEAM: 

 Anak mampu membedakan, mengelompokkan objek atau benda dilingkungan sekitarnya 

berdasarkan (pola) (KOG) 

 Anak mampu memahami arti atau informasi dari gambar melalui suku kata  (BHS) 

 Anak mampu mengekspresikan ide, gagasan, perasaan, melalui tulisan, gambar, atau 

karya dalam berbagai media (SN) 

 Curah Ide Kegiatan 

1. Alternatif kegiatan awal untuk memantik ide/imajinasi anak 

 Video tentang macam macam buah 

https://www.youtube.com/watch?v=xZzT4zhSGao 

 

Alternatif kegiatan main  

Senin 

Buah ukuran 

kecil 

Selasa 

Buah ukuran 

besar 

Rabu 

Buah bentuk 

bulat 

Kamis 

Buah tekstur 

kasar   

Jum’at 

 Buah tekstur 

halus 

Merangkai 

manik-manik 

menjadi gelang 

sederhana 

 

 

 

Mengelompokkan 

buah yang 

berukuran kecil 

 

 

 

Membuat kata 

sederhana 

 

 

Membuat bentuk 

buah dari 

plastisin 

Menganyam 

keranjang buah 

 

 

 

 

Membilang 1-20 

melalui kegiatan 

menghitung 

jumlah benda 

 

 

Menyusun huruf 

menjadi kata 

sederhana 

 

Menyanyi lagu 

sederhana 

Membuat 

keranjang buah 

berbagai media 

 

 

 

Melakukan 

kegiatan sate 

buah 

menggunakan 

pola ABCD 

 

 

Melengkapi suku 

kata menjadi 

kata  

 

 

Menggambar 

bebas buah 

berbentuk bulat 

 

 

Mencocok 

gambar buah  

 

 

 

 

Mengurutkan 

bilangan 10-20 

 

 

 

 

Menceritakan 

pengalaman 

pribadi 

 

Gerak dan lagu 

Membuat jus 

buah 

 

 

 

 

Memasangkan 

benda sesuai 

dengan 

fungsinya 

 

 

Menyusun kata 

sederhana 

 

 

Membuat 

bentuk buah 

dari plastisin 

 

 

 

 Pemahaman bermakna 

 Anak mengetahui Tuhan Pencipta tanaman 

 Anak mengetahui jenis buah-buahan berbentuk bulat 

 Anak mengetahui tempat melihat buah-buahan 

 Anak mengetahui manfaat buah 

 Anak mengetahui cara merawat tanaman buah 

 Anak mengetahui waktu makan buah 

https://www.youtube.com/watch?v=xZzT4zhSGao


 Pertanyaan Pemantik 

 Siapa yang menciptakan tanaman buah? 

 Apa saja jenis buah yang berbentuk bulat ? 

 Dimana bisa melihat buah-buahan? 

 Mengapa harus makan buah? 

 Bagaimana cara merawat tanaman buah? 

 Kapan waktu makan buah? 

 Kegiatan pembelajaran 

Tema/Sub tema/Topik Aku sayang bumi /buah kesukaan / buah berbentuk bulat 

Semester/Minggu I /XII 

Kelompok B 

Hari/Tanggal   November 2022 

Tujuan Kegiatan 1. Anak mampu membiasakan berdoa sebelum dan sesudah 

makan melalui kegiatan makan buah  dengan baik (NABP) 
2. Anak mampu menunjukkan   sikap mau berbagi  

melalui kegiatan berbagi buah dengan baik (jati diri) 

3. Anak mampu melakukan gerakan anggota tubuh melalui 
kegiatan berjalan lurus   dengan semangat (jati diri) 

4. Anak mampu menciptakan  keranjang buah melalui kegiatan   
melipat piring plastik dengan benar (jati diri) 

5. Anak mampu mempolakan  pola ABCD-ABCD melalui kegiatan  
menusuk sate buah dengan tepat (literasi dan STEAM) 

6. Anak mampu  merangkaikan  suku kata  melalui kegiatan 

menyusun kata sederhana dengan benar (literasi dan STEAM) 
7. Anak mampu membuat buah yang berbentuk bulat melalui 

kegiatan menggambar bebas dengan indah (literasi dan 
STEAM) 

Alat dan Bahan 

 Alat dan bahan : LKA, ATS, kertas buffalo, buah berbentuk 

bulat ( buah semangka, melon, jeruk dan anggur), tusuk sate, 

piring plastik, gunting,  kartu bergambar  buah, gunting, 

staples, lem, buku gambar, crayon, pensil warna dan spidol 

 Media dan sumber belajar : video tentang jenis buah  

Deskripsi Kegiatan Pembelajaran 

 

A. Kegiatan Pembukaan(30 menit) 

1. Guru menyambut anak di gerbang dengan bersalaman 

2. Guru menunjukkan gerakan berjalan lurus  dan anak menirukan (FMK) 

3. Berdo’a sebelum belajar dan mengucap salam 

4. Guru melakukan apersepsi tentang kegiatan sebelumnya dan kegiatan sesuai topik 

hari ini  

5. Guru menayangkan video tentang jenis buah-buahan yang berbentuk bulat  

6. Anak-anak mengamati secara langsung jenis buah berbentuk bulat dan yang 

tidak/saintifik  

7. Guru dan anak bercakap-cakap menggunakan kalimat terbuka tentang jenis buah-

buahan berbentuk bulat 

8. Guru dan anak melakukan tepuk nama- nama buah 

9. Guru menjelaskan langkah-langkah permainan, agar anak taat mengikuti aturan 

permainan tersebut 

10. Setelah itu  anak-anak bebas memilih ragam kegiatan main yng disukai 

B. Kegiatan inti(60 menit ) 

1. Guru menjelaskan ragam kegiatan main yang akan dilaksanakan: 



a. Kegiatan1: mempolakan   pola ABCD-ABCD  menggunakan kegiatan  tusuk sate 

buah  (literasi dan STEAM) 

 Guru menunjukkan alat dan bahan pola ABCD-ABCD sate buah 

 Guru menjelaskan langkah-langka saat melakukan pola ABCD-ABCD  sate 

buah  

 Anak menunjukkan sikap mau berbagi buah dengan teman  

 Anak menyiapkan alat dan bahan sate buah 

 Anak dipersilahkan untuk melakukan kegiatan sate buah dengan pola ABCD-

ABCD 

 

b. Kegiatan 2 :  membuatbuah yang berbentuk bulat melalui kegiatan menggambar 

bebas dengan indah. (literasi dan STEAM) 

 Guru menunjukkan alat dan bahan 

 kemudian menjelaskan langkah-langkah dalam kegiatan tersebut 

 Anak mengelompokkan gambar buah berdasarkan bentuk bulat dan yang 

bukan  

 Anak  dipersilahkan meletakkan gambar yang sudah diambil diatas piring 

plastik  

 

c. Kegiatan 3 : Anak mampu  merangkaikan  suku kata menjadi kata  melalui 

kegiatan menyusun kata sederhana dengan benar (literasi dan STEAM) 

 Guru menyiapkan  LKA dengan gambar buah yang dibawahnya terdapat kata 

yang belum lengkap 

 Anak dipersilahkan untuk melengkapi suku kata menjadi kata sederhana 

dengan benar 

 

d. Kegiatan 4 : mampu menciptakan  keranjang buah melalui kegiatan   melipat 

piring plastik dengan benar  (jati diri) 

 Guru menyiapkan alat dan bahan (piring plastik, gunting, pita, staples) 

 Guru menjelaskan kegiatan membuat keranjang buah  

 Anak dipersilahkan untuk membuat keranjang buah dengan indah sesuai 

dengan kreasinya 

 

2. Anak-anakmelakukankegiatanbermaiandanbelajar: 

 Kegiatan1 :Melakukan pola ABCD menggunakan sate buah 

 Kegiatan2 : menggambar bebas buah berbentuk bulat 

 Kegiatan 3 : Menyusun suku kata menjadi kata sederhana 

 Kegiatan 4 : kreasi keranjang buah 

KegiatanPengaman: membaca buku dan bermain puzzle 

 

3. Recalling 

 Merapikan mainan 

 Bercakap-cakap tentang perasaan diri selama melukan kegiatan bermain 

 Menceritakan dan menunjukkan hasil karyanya 

 Penguatanpengetahuanyangdidapatanak 

C. Istirahat/Makan( 15menit) 

 Mencuci tangan  

 Berdo’a sebelum dan sesudah makan (NAM) 

 Bermain bebas 

D. KegiatanAkhir(30menit ) 

 Refleksi kegiatan sehari 

 Penyampaian pesan moral pada anak 



 Berdoa pulang dan salam 

 Asesmen 

1. Asesmen Diagnostik 

a. Asesmen Non Kognitif 

b. Asesmen Kognitif 

 Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap ingin tahu 

 Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap kreatif 

 Mampu menggunakan tekhnologi sederhana 

 Mampu menyusun urutan pola ABCD 

2. Asesmen Formatif 

a. Catatan Anekdot  

b. Hasil Karya 

c. Ceklis 

 Refleksi Guru 

         Dalam pembelajaran tema Aku sayang Bumi sub tema buah kesukaan dan topik buah 

berbentuk bulat . Anak akan diajak melakukan 4 kegiatan bermain dan belajar diantaranya: 

mengurutkan pola ABCD menggunakan sate buah , menggambar bebas buah berbentuk bulat , 

menyusun suku kata menjadi kata sederhana, membuat keranjang buah dari piring plastik. 

Berikut gambaran pelaksanaan kegiatan pembelajaran. 

Guru memberikan salam pada anak-anak dan menanyakan kabar anak-anak, dilanjutkan 

dengan berdo’a sebelum melakukan kegiatan belajar. 

Guru memandu untuk berdo’a sebelum belajar. Berikut do’a sebelum belajar yang dibaca 

bersama guru dan anak. 

 ِب  الَّر ْس ٰم ِب  الَّر ِب ْس ِب 
  ِب ْس ِب  الّٰلٰم

Bismillāhir-raḥmānir-raḥīm(i). 

Artinya : Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang 

 

ًّّا َوَرُسْوًلًّ ٍد َصلَّى هللُا َعلَْيِه َوَسلََّن نَبِي  َرِضْيُت بِاهلِل َربًّّا، َوبِاإِلْسََلِم ِدْينًّا، َوبُِمَحمَّ

          Setelah melakukan do’a sebelum belajar guru memberikan semangat pada anak-anak 

dengan memberikan motivasi pada anak-anak. Setelah itu guru melanjutkan percakapan tentang 

jenis buah berbentu bulat. Guru menanyakan pada anak apa saja buah yang berbentuk bulat dan 

yang bukan. Kemudian guru menunjukan video tentang buah yang berbentuk bulat. Kemudian 

guru dan anak melakukan tanya jawab dengan menggunaka kalimat terbuka. Guru juga 

mengajak anak-anak untuk tepuk nama buah 

Pada kegiatan inti, anak-anak melakukan 4 kegiatan bermain. Guru menjelaskan satu 

persatu cara melakukan kegiatan dan menunjukkan alat serta bahan yang akan digunakan untuk 

kegiatan bermain. Sambil menjelaskan satu persatu kegiatan bermain, guru juga melakukan 

tanya jawab untuk memperdalam pengetahuan anak sesuai dengan kegiatan. Anak dengan 

antusias menjawab. Setelah guru menjelaskan semua kegiatan, anak dipersilahkan melakukan 

kegiatan bermain secara mandiri. Anak bebas memilih kegiatan bermain yang sudah disiapkan 

olehguru. 

Anak-anak melakukan kegiatan bermain, guru mengamati dan memberikan motivasi 

pada anak agar bisa melakukan kegiatan dengan baik dan sesekali guru melakukan percakapan 

pada anak menanyakan tentang kegiatan yang sedang dilakukan atau menanyakan hasil dari 

kegiatan yangtelah dikerjakan oleh anak untuk mengetahui kemampuan anak. Guru melakukan 

penilaian proses dan juga penilaian hasil. Setelah anak-anak selesai melakukan semua kegiatan, 

guru meminta anak-anak merapikan tempat bermain nya dan mengembalikan mainan yang telah 

digunakan. 

Pada kegiatan istirahat anak-anak dengan di dampingi guru melakukan kegiatanbermain 

di dalam kelas. Setelah anak-anak selesai bermain, guru meminta anak-anak merapikan tempat 

bermainnya dan mengembalikan mainan yang telah digunakan, kemudian guru mengajak anak 



untuk melakukan cuci tangan dan dilanjutkan dengan makan bekal yang dibawa anak-anak dari 

rumah. Sebelum berdo’a anak-anak membaca do’a sebelum makan. Anak-anak melakukan 

aktifitas makan bersama dan guru mengamati kegiatan anak-anak saat makan. Setelah selesai 

makan, merapikan alat makannya dan membacado’a selesai makan. 

Pada  kegiatan akhir, guru meminta beberapa anak untuk menceritakan pengalamannya 

belajar yang telah dilakukan pada hari itu, mulai dari awal hingga kegiatan berakhir. Guru 

memberikan tanggapan dan perhatian dengan baik pada anak-anak yang telah mau bercerita. 

Guru merefleksi kegiatan yang telah dilakukan dengan cara menanyakan pada anak-anak 

kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dan perasaan saat melakukan kegiatan tersebut. Sebelum 

mengakhiri kegiatan guru memberikan penguatan secara umum materi yang telah dilakukan 

dalam satu hari tadi, kemudian kegiatan belajar diakhiri dengan membaca do’a selesai belajar 

 

Selesai membaca do’a guru memberikan pesan dan semangat untuk belajar. Guru 

memberikan salam untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran, kemudian meminta anak-anak satu 

persatu keluar ruangan dan guru memandu anak-anak berjalan keluar kelas untuk diantar sampai 

pintu gerbang sekolah dan diserahkan pada orangtua yang menjemputnya. 

  

 

Mengetahui 

Kepala TK. ALMUBAROK 

 

 

 

 

( MUSYAROFAH,S.Pd. ) 

Sempu ,  26  November 2022 

Guru Kelas 
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MEDIA PEMBELAJARAN 

Nama Lembaga   : TK ALMUBAROK 

Kelompok   : B      

Hari/Tanggal   : 26 November 2022 

Tema/Sub Tema/Topik : Aku Sayang Bumi / buah kesukaan  / buah berbentuk bulat  

Semester   : I 

Minggu   : XII 

Sempu , 26 November 2022 

 

 

 

TRIASTUTI 

 

No Media Materi/Kegiatan 

Deskripsi langkah 

langkah 

Penggunaan media 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

3.  

 

 

 

 Video tentang jenis buah 

berbentuk bulat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ragam Kegiatan  

1. Sate buah  

 

 

 

 

 

 

2.  Keranjang buah sederhana 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anak mengamati 

video tentang jenis 

buah berbentuk bulat 

 

 

 

 

 

Anak mengamati buah 

yang berbentuk bulat 

dan yang bukan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan pola ABCD 

dengan sate buah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan membuat 

keranjang buah 

sederhana 

 

 

 

 

 

Guru menayangkan video tentang buah 

berbentuk bulat, anak mengamati 

secara langsung buah berbentuk bulat 

 

 

 

 

 

Guru menjelaskan jenis buah yang 

berbentuk bulat, anak mengamati 

dengan merasakan secara langsung  

 

 

 

 

 

 

 

 

Guru menjelaskan pola ABCD 

menggunakan sate buah. Anak 

mengurutkan pola sesuai dari buah 

terbesar  hingga terkecil 

 

 

 

 

 

 

 

Guru menjelaskan cara membuat 

keranjang buah sederhana 

menggunakan piring plastik 



 

 

 

 

 

 

 

Tema/topik/sub topik : Aku sayang bumi/ buah    kesukaan / buah berbentuk bulat 

Tujuan kegiatan  : Anak mampu  merangkaikan  suku kata menjadi kata  melalui 

kegiatan menyusun kata sederhana dengan benar 
 

 

Susunlah Suku Kata Dengan Melengkapi Kata Berikut Dengan Benar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_ _ ggur 

_ _ ruk 

_ _ lon 

_ _ mangka 

LEMBAR KERJA ANAK / LKA  KELOMPOK B USIA 5-6 TAHUN 

“TK AL MUBAROK” 
TAHUN 2022-2023  SEMESTER 1 

ASPEK  PENGEMBANGAN  :                                                                                               HARI/ TANGGAL : 
  √ Bahasa 

NAMA 
 

NOMOR 

 ………………………….. 



 

ASESMEN PENILAIAN PERKEMBANGAN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KELOMPOK B TK AL MUBAROK 
 

 



CATATAN ANEKDOT 

 

Nama : ......................... 

Kelompok : B 

Usia : 5-6 Tahun 
 

 

TANGGAL WAKTU TEMPAT PERISTIWA TAFSIRANGURU 

     

 

Sempu , November  2022 

Guru Kelompok B 

 

 
 

TRIASTUTI 



HASILKARYA 

 

Nama : ......................... 

Kelompok : B 

Usia : 5-6 Tahun 
 

 

HASIL KARYA HASIL PENGAMATAN INDIKATOR-KD 

   

 

Sempu, November  2021 

GuruKelompok B 

 

 
 

TRIASTUTI



LEMBAR CEKLIS 
Nama Lembaga   : TK ALMUBAROK 
Kelompok   : B      

Hari/Tanggal   :    November  2022 
Tema/Sub Tema/Topik : Aku sayang bumi / buah Kesukaan / buah berbentuk bulat    
Semester   : I 

Minggu   : XII 

NO TUJUAN PEMBELAJARAN TUJUAN KEGIATAN 
HASIL 

PENGAMATAN 

NAMA ANAK 

        

1 

Anak terbiasa 
melaksanakan kegiatan 

ibadah sesuai agama dan 
kepercayaan  

Anak mampu 

membaca doa 
sebelum dan 

sesudah makan 
melalui kegiatan 
makan buah  dengan 

benar 

Sudah Muncul         

Konteks         

Tempat dan Waktu 
Kemunculan 

        

Kejadian Yang 
Teramati 

        

2 

 

 
Anak memiliki perilaku 

yang mencerminkan 
sikap positif 
 

 
 

Anak mampu  sikap 

mau berbagi melalui 
kegiatan berbagi 
buah dengan baik 

Sudah Muncul         

Konteks         

Tempat dan Waktu 

Kemunculan 

        

Kejadian Yang 

Teramati 

        

3 

Anak mampu 
menggunakan anggota 

tubuh dalam permainan 
motorik kasar dengan 

aturan 
 

Anak mampu 
melakukan gerakan 

anggota tubuh 
melalui kegiatan 

gerakan melompat   
dengan semangat 

Sudah Muncul         

Konteks         

Tempat dan Waktu 

Kemunculan 

        

Kejadian Yang 
Teramati 

        

4 
Anak mampu 
menggunakan kelenturan 

pergelangan tangan, 

Anak mampu 
menciptakan 

keranjang buah 

Sudah Muncul         

Konteks         



NO TUJUAN PEMBELAJARAN TUJUAN KEGIATAN 
HASIL 

PENGAMATAN 

NAMA ANAK 

        

kekuatan dan jari-jari 

tangan 

melalui kegiatan   

melipat piring plastik 
dengan indah 

 

Tempat dan Waktu 

Kemunculan 

        

Kejadian Yang 
Teramati 

        

5 

Anak mampu 
membedakan, 
mengelompokkan objek 

atau benda dilingkungan 
sekitarnya berdasarkan 

(bentuk) 
 

Anak mampu 
merangkaikan pola 

ABCD melalui 
kegiatan  menusuk 

sate buah dengan 
tepat  

Sudah Muncul         

Konteks         

Tempat dan Waktu 
Kemunculan 

        

Kejadian Yang 

Teramati 

        

6 

Anak mampu memahami 
arti atau informasi dari 

gambar melalui huruf  
 

Anak mampu  
merangkaikan  suku 

kata menjadi kata 
pengamatan buah 
melalui kegiatan 

menyusun kata 
sederhana engan 

benar  
 

Sudah Muncul         

Konteks         

Tempat dan Waktu 
Kemunculan 

        

Kejadian Yang 
Teramati 

        

 

 
7 

Anak mampu 
mengekspresikan ide, 

gagasan, perasaan, 
melalui tulisan, gambar, 

atau karya dalam 
berbagai media  

 

Sudah Muncul         

Konteks         

Tempat dan Waktu 
Kemunculan 

        

Kejadian Yang 

Teramati 

        

Sempu, November  2022 

Guru Kelompok B 
 

 

TRIASTUTI



 


