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MANAKAH PROSES PEMBELAJARAN YANG TEPAT ?
Sebukan alasannya kaitkan dengan 10 prinsip pembelajaran
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KETERKAITAN DENGAN INSTRUMEN

Penilaian Prasyarat Akreditasi (PPA)

• Butir 2.1

• Butir 2.2,

• Butir2.3,

• Butir 3.1.

• Butir 3.3

• Butir8.1,

• Butir8.2

Instrumen Penilaian Visitasi (IPV)

• Butir 18; Pemanfaatan sumber belajar berbasis 
potensi lingkungan sekitar (ruangan, bahan, alat, 
serta sumber lainnya)

• Butir 19; Pendidik menyediakan berbagai pilihan 
kegiatan bermain sesuai dengan tahap 
perkembangan dan minat anak

• Butir 20; Pendidik memfasilitasi kegiatan 
pembelajaran dengan pendekatan saintifik

• Butir 21 : Pendidik menstimulasi anak agar 
dapat berkarya sesuai ide dan minatnya dengan 
menggunakan berbagai alat dan bahan 

• Butir 22 Pendidik memberikan dukungan 
(scaffolding) pada anak saat melakukan kegiatan



PPA
Standar Isi; 2.1 Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)

Deskripsi:

Dokumen Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) terkini yang minimal 
terdapat muatan/materi pembelajaran, metode pembelajaran dan lembar
pengesahan minimal dari pimpinan lembaga

Cara Penilaian:

Dokumen Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dinyatakan memiliki nilai 
apabila terdapat unsur-unsur di bawah ini:

• Muatan/materi Pembelajaran yang dikembangkan sendiri oleh satuan.

• Metode pembelajaran.

• Lembar pengesahan KTSP, minimal dari pimpinan lembaga.



KTSP
Apakah KTSP yang dibuat

sesuai dengan Karakteristik
satuan PAUD tersebut?



KARAKTERISTIK SATUAN PAUD

KARAKTERISTIK 

SESUAI DENGAN 
NILAI-NILAI 

MISAL : NILAI 
AGAMA

SESUAI DENGAN 
BUDAYA

SESUAI DENGAN 
KONDISI 

LINGKUNGAN 
(KEBENCANAAN)

SESUAI DENGAN 
YANG AKAN DI  

VISI,MISI SATUAN 
(MISA KEKUATAN 
PADA KESEHATAN 

DAN GIZI)



Cek pengembangan muatan/materipembelajaran
apakah sesuai dengan karakteristik satuan? 



PPA
Standar Isi; 2.2  Acuan Kurikulum

Deskripsi:

Acuan kurikulum adalah referensi yang digunakan oleh satuan pendidikan berupa
standar nasional, campuran standar nasional dengan internasional; atau campuran
nasional dan lokal. Untuk Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK) kurikulum disusun 
mengacu pada standar nasional pendidikan yang dapat diperkaya kurikulum satuan 
pendidikan negara lain yang mempunyai keunggulan di bidang pendidikan.

Cara Penilaian:

Dokumen acuan kurikulum memiliki nilai apabila memenuhi salah satu unsur di 
bawah ini:

• standar nasional

• campuran standar nasional dengan internasional; atau

• campuran nasional dan lokal



Acuan Kurikulum
Bolehkan ditambahkan

acuannya selain dari
acuan nasional???



PPA
STANDAR PROSES 3.1 Perencanaan Pembelajaran

Deskripsi:

Dokumen perencanaan pembelajaran meliputi: Program semester, rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan(RPPM), dan 
rencana pelaksanaan pembelajaran harian (RPPH) yang terbaru. Dokumen program semester adalah perangkat pembelajaran 
semester yang diturunkan dari KTSP. Dokumen RPPM adalah perangkat perencaan pembelajaran mingguan yang diturunkan 
dari program semester. Dokumen RPPH adalah perangkat perencanaan pembelajaran harian yang diturunkan dari RPPM.

Cara Penilaian:

Dokumen perencanaan pembelajaran dinyatakan memiliki nilai apabila memiliki unsur-unsur di bawah ini:

• Program Semester (Tema, Alokasi waktu, Kompetensi Dasar).

• Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Mingguan (RPPM) yang memuat identitas program layanan (nama satuan, semester, 
bulan/minggu, tema sub tema, kelompok usia), Aspek Perkembangan dan Kompetensi Dasar yang dipilih, Materi 
pembelajaran, Rencana kegiatan.

• Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian (RPPH) yang memuat identitas program layanan (nama satuan, semester, 
bulan/minggu, tema sub tema, kelompok usia), Materi pembelajaran, kegiatan pembukaan, kegiatan inti, alat dan bahan
serta kegiatan penutup. 

Keterangan: 

• Dalam kondisi Belajar Dari Rumah (BDR) perencanaan menyesuaikan dengan kebutuhan orangtua. Jika orangtua hanya
memerlukan sampai RPPM maka dapat dimaknai memiliki nilai RPPH.



RPPH

RPPM

PROSEM

HARUS MENGACU PADA MUATAN PEMBELAJARAN 

YANG ADA DI DOKUMEN 1  (KTSP)

PERHATIKAN KESESUAIAN ANTARA  KTSP,  PROSEM, RPPM DAN RPPH.
APAKAH MEMILIKI BENANG YANG MERAH YANG SAMA  ?????

DAN SESUAI DENGAN KARKTERISTIK SATUAN 



PPA
Standar Proses 3.3. Keterlibatan Orangtua

3.3.1.Komunikasi antara Orangtua dengan Pendidik

Deskripsi:

• Keterlibatan orangtua dalam satuan PAUD bisa berupa komunikasi antara orangtua
dengan pendidik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan PAUD.

• Ketersediaan dokumen komunikasi antara orangtua dengan pendidik dapat berupa
laporan/foto buku penghubung atau format komunikasi lainnya antara orangtua
dengan pendidik.

Cara Penilaian:

Dokumen komunikasi antara orangtua dengan pendidik pada satuan PAUD dinyatakan 
memiliki nilai apabila memenuhi salah satu unsur di bawah ini:

• Laporan perkembangan anak dari orangtua kepada satuan PAUD atau sebaliknya

• Foto buku penghubung orangtua dengan Pendidik

• Format komunikasi lainnya



PPA
Standar Proses 3.3. Keterlibatan Orangtua

3.3.2. Pertemuan/Aktivitas Satuan yang Melibatkan Orangtua

Deskripsi:

• Keterlibatan orangtua dalam satuan PAUD bisa berbentuk pertemuan atau aktivitas satuan
yang melibatkan orang tua dalam rangka meningkatkan kualitas layanan PAUD.  

• Ketersediaan dokumen pertemuan/aktivitas satuan yang melibatkan orangtua dapat
berupa laporan/foto pertemuan/aktivitas yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan
yang melibatkan orangtua.

Cara Penilaian:

Dokumen pertemuan/aktivitas satuan yang melibatkan orangtua pada satuan PAUD 
dinyatakan memiliki nilai apabila memenuhi salah satu unsur di bawah ini:

• Laporan terkait pertemuan/aktivitas yang dilakukan antara satuan PAUD dengan orangtua
(misalnya berperan dalam kegiatan akhir tahun)

• Foto/video pertemuan/aktivitas yang melibatkan orangtua (misalnya aktivitas orangtua
dalam mendampingi anak belajar di rumah)



Apakah Komunikasi antara Orangtua dengan Pendidik dan 
Pertemuan/Aktivitas Satuan yang Melibatkan Orangtua terlaksana??



PPA
Standar penilaian 8.1 Penilaian Perkembangan Anak

Deskripsi:

Dokumen penilaian perkembangan anak adalah dokumen penilaian harian terhadap capaian 
seluruh aspek perkembangan anak yang dilaksanakan melalui observasi yang bersifat 
penilaian otentik antara lain dalam bentuk ceklis/catatan anekdot/hasil 
karya/dokumentasi/bentuk penilaian lainnya.

Cara Penilaian:

Dokumen terbaru terkait penilaian perkembangan anak mendapatkan nilai apabila
memenuhi salah satu unsur di bawah ini:

• ceklis

• catatan anekdot

• hasil karya

• dokumentasi

• bentuk penilaian lainnya.



TEKNIK 
PENCATATAN 
(PENILAIAN)

Ceklis

Catatan

Anekdot
Hasil 

Karya

file://localhost/Users/Yuliant/Documents/ANRI BOGOR 29 JUN-2 JUL 2016/Penilaian.Yulie/Ceklist Harian.docx
file://localhost/Users/Yuliant/Documents/ANRI BOGOR 29 JUN-2 JUL 2016/Penilaian.Yulie/CATATAN ANEKDOT.docx
file://localhost/Users/Yuliant/Documents/ANRI BOGOR 29 JUN-2 JUL 2016/Penilaian.Yulie/KUMPULAN HASIL KARYA.docx




• KEL 1  = Menganalisis KTSP  yang ditemukan
• KEL 2 = Menganalisis KTSP  yang ditemukan
• KEL 3= Menganalisis PROSEM  yang ditemukan
• KEL 4= Menganalisis PROSEM  yang ditemukan
• KEL 5= Menganalisis RPPM  yang ditemukan
• KEL 6= Menganalisis RPPM  yang ditemukan
• KEL 7= Menganalisis RPPH yang ditemukan
• KEL 8 = Menganalisis RPPH  yang ditemukan
• KEL 9= Menganalisis salah satu jenis penilaian
• KEL 10= Menganalisis salah satu jenis penilaian

Mari diskusi kelompok

• Cari dokumen yang 
diperlukan di 
internet

• Diskusikan apakah
dokumen yang 
ditemukan SESUAI  
atau tidak (Ya atau
Tidak)

• Berikan alasannya

• Lihat PPA terkait

• Waktu 30 menit



Raport Boleh sesuai Karakteristik satuan masing-
masing



PPA
Standar penilaian 8.2 Laporan Perkembangan Anak

Deskripsi

Laporan perkembangan anak adalah laporan hasil penilaian terhadap capaian
perkembangan anak kepada orangtua peserta didik dengan frekuensi pelaporan
secara berkala dan setiap semester.

Cara Penilaian

Ketersediaan dokumen laporan perkembangan anak dinyatakan memiliki nilai
apabila memenuhi salah satu unsur di bawah ini:

• Berkala (mingguan/bulanan/triwulan)

• Setiap semester



INSTRUMEN PENILAIAN VISITASI
MARI BERDISKUSI

Lihat kesesuaian antara
dokumen KTSP, 

Perencanaan dan 
penilaian pembelajaran
DENGAN KONDISI REAL 

YANG DITEMUI SAAT 
VISITASI



BUTIR 19

Pendidik menyediakan berbagai pilihan kegiatan bermain sesuai dengan 
tahap perkembangan dan minat anak

Indikator pembelajaran terkait 
penyediaan berbagai pilihan kegiatan 
bermain sesuai dengan tahap 
perkembangan dan minat anak antara 
lain:

• Tersedianya berbagai pilihan kegiatan 
bermain yang memfasilitasi 
kemerdekaan anak untuk belajar

• Tersedianya berbagai pilihan kegiatan 
bermain yang terkait dengan konteks 
lingkungan 

• Tersedianya berbagai pilihan kegiatan 
bermain yang mengandung tiga jenis 
main 



Butir 19:
Pendidik menyediakan berbagai pilihan kegiatan bermain sesuai dengan 

tahap perkembangan dan minat anak

Perhatikan kegiatan main yang 
disiapkan oleh pendidik apakah

sesuai dengan indicator yang 
ada. Apakah satu hari memuat
minimal 4 kegiatan main yang 

beragam?



Tugas

• Mengapa satu hari minimal harus 4 kegiatan main? 

• Jika kegitan main yang disiapkan tiap meja sama apakah itu memenuhi
indicator menyediakan berbagai pilihan kegiatan bermain ?

• Bagaimana yang sesuai, jelaskan



BUTIR 20

Pendidik memfasilitasi kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik

Indikator pembelajaran terkait kegiatan yang 
dilakukan dengan pendekatan saintifik ditandai 
dengan Pendidik mengajak anak-anak untuk:

• Mengamati benda/gambar/foto/video terkait 
pengetahuan yang akan disampaikan

• Bertanya terkait pengetahuan yang akan 
dikenalkan

• Mengumpulkan informasi menggunakan 
berbagai media terkait dengan pengetahuan 
yang akan dikenalkan

• Mengasosiasikan pengetahuan melalui 
berbagai kegiatan main anak

• Mengomunikasikan pengetahuan melalui 
berbagai kegiatan main anak 



Butir 20
Pendidik memfasilitasi kegiatan pembelajaran dengan pendekatan 

saintifik

Amati apakah pendidik memfasilitasi
pembelajaran dengan pendekatan saintifik

sesuai dengan indicator yang ada?



BUTIR 21

Pendidik menstimulasi anak agar dapat berkarya sesuai ide dan minatnya
dengan menggunakan berbagai alat dan bahan

Perhatikan karya anak, 
apakah sesuai dengan ide 

dan minatnya



Tugas

• Jika ditemukan gambar ini saat visitasi, apakah memenuhi indicator anak
dapat berkarya sesuai ide dan minatnya ? Jelaskan



BUTIR 21

Pendidik menstimulasi anak agar dapat berkarya sesuai ide dan minatnya
dengan menggunakan berbagai alat dan bahan

Indikator pembelajaran terkait kegiatan 
menstimulasi anak agar dapat berkarya 
sesuai ide dan minatnya dengan 
menggunakan berbagai alat dan bahan 
antara lain melalui:

• Membuat karya yang dibuat sendiri 
oleh anak sesuai ide/minatnya 
menggunakan alat dan bahan

• Membuat karya yang dibuat bersama 
dengan temannya

• Kebebasan memanfaatkan alat dan 
bahan yang ada disekitarnya untuk 
membuat karya 



Butir 21:
Pendidik menstimulasi anak agar dapat berkarya sesuai ide dan minatnya 

dengan menggunakan berbagai alat dan bahan 

Perhatikan
bagaimana guru 

menstimulasi anak
untuk berkarya
sesuai ide dan 

minatnya



BUTIR 22

Pendidik memberikan dukungan (scaffolding) pada anak saat melakukan 
kegiatan

Indikator pembelajaran terkait dukungan 
kegiatan (scaffolding) pada anak saat melakukan 
kegiatan antara lain melalui:

• Menata alat/bahan untuk menstimulasi 
pemikiran, keingintahuan, eksplorasi, dan 
percakapan anak

• Memberikan inspirasi awal sebelum anak 
bermain melalui buku, benda asli, miniatur, 
video, gambar, dan lain-lain sesuai tema dan 
kegiatan

• Memberikan dukungan, penguatan, dan 
perluasan ide pada saat anak melakukan 
kegiatan 

• Memberikan kebebasan dan otonomi kepada 
anak untuk mengeksplorasi ide-ide mereka 
dan menentukan sendiri kegiatan yang akan 
dilakukan oleh anak 



Butir 22
Pendidik memberikan dukungan (scaffolding) 

pada anak saat melakukan kegiatan

Perhatikan bagaiman guru 
memberikan dukungan



• http://anggunpaud.kemdikbud.go.id/index.php/berita/index/2017010414
0511/Buku-Kurikulum-Buku-Pedoman

• https://bersamahadapikorona.kemdikbud.go.id/buku-saku-paud/

Buku/pedoman/panduan terkait PAUD

http://anggunpaud.kemdikbud.go.id/index.php/berita/index/20170104140511/Buku-Kurikulum-Buku-Pedoman
https://bersamahadapikorona.kemdikbud.go.id/buku-saku-paud/


Tugas Individu, 

1. Cari contoh KTSP satuan, analisis apakah sesuai dengan permintaan pada PPA BAN 
PAUD dan PNF

2. Bandingkan dua PROSEM yang sesuai dan tidak , berikan alasan

3. Cari PROSEM, RPPM, RPPH yang memiliki benang merah dan kesesuaian , jelaskan
alasannya sehingga anda sebagai asesor menyebutkan hal tersebut sesuai (Ya)

4. Carilah salah satu bentuk/contoh penilain di  PAUD, analisis apakah sesuai dengan
indicator yang diminta.

5. Carilah foto/video  yang menunjukkan indicator Pendidik menyediakan berbagai 
pilihan kegiatan bermain sesuai dengan tahap perkembangan dan minat anak, 
jelaskan alasan anda sebagai asesor menyatakan “Ya”

6. Carilah foto/video  yang menunjukkan pendidik menstimulasi anak agar dapat
berkarya sesuai ide dan minatnya dengan menggunakan berbagai alat dan bahan, 
jelaskan alasan anda sebagai asesor menyatakan “Ya”



Ketentuan

• Tugas individu diberikan sebagai tugas tambahan dari pelatihan untuk
mengimplementasikan hasil pelatihan

• Pada tugas individu peserta diperankan sebagai asesor yang sedang bertugas

• Pengumpulan melalui link https://bit.ly/tugasmandiri2021

• Paling lambat tanggal 4 Juni pukul 23.59.WIB 

https://bit.ly/tugasmandiri2021
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