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• kalau kau suka hati tepuk tangan…..

• kalau kau suka hati tepuk tangan…..

• kalau kau suka hati mari kita
bersama

• kalau kau suka hati tepuk tangan…

Mari kita bernyanyi……..

• kalau kau suka hati pipi…..

• kalau kau suka hati pipi…..

• kalau kau suka hati mari kita
bersama

• kalau kau suka hati tepuk pipi…



KETERKAITAN DENGAN INSTRUMEN

Penilaian Prasyarat Akreditasi
(PPA)

•Butir 3.1

•Perencanaan 
Pembelajaran

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



PENILAIAN PRASYARAT AKREDITASI (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

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.



Tantangan Asesor



JENIS PERENCANAAN PEMBELAJARAN (USIA 2-6 TAHUN)

RPPH

RPPM

PROSEM

HARUS MENGACU PADA MUATAN PEMBELAJARAN 

YANG ADA DI DOKUMEN 1  (KTSP)



LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN PROGRAM SEMESTER

MENULISKAN IDENTITAS PROGRAM

PENETAPAN KD SETIAP TEMA*

TEMA DAN SUB TEMA SATU SEMESTER

ALOKASI WAKTU SETIAP TEMA, SUB TEMA 



YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM MENYUSUN PROSEM

KOMPETENSI DASAR (KD) diambil dari KTSP  Dokumen 1

Tema dikembangkan oleh masing-masing lembaga sesuai
dengan kondisi, potensi dan daya dukung yang tersedia

Alokasi waktu dalam satu semester minimal 17 minggu, 
untuk setiap satuan alokasi waktu dalam setiap semester 

mengacu pada jumlah waktu efektif dalam kalender
pendidikan (sesuai dengan KTSP)



CONTOH PROGRAM SEMESTER
Contoh PROGRAM SEMESTER PAUD IBUNDA

SEMESTER 2
TAHUN AJARAN 2020/2021

TEMA SUB TEMA ALOKASI WAKTU KOMPETENSI DASAR

Makanan khas
serang

Kelepon 1 Minggu • NAM :  3.1-4.1

• FM      : 2.1, 3,3-4.3, 
• KOG   : 3.6-4.6, 3.7-4.7, 3.9-4.9

• SOSEM: 2.9

• BHS     : 3.11-4.11. 3.12-4.12

• SENI :  3.15-4.15

Rangginang 1Minggu

Ketan bintul 1 Minggu

Kue Ali 1 Minggu

Puncak Tema: membuat makanan khas serang

Dalam satu semester minimal  17 Minggu, 
dapat terdiri dari satu tema atau beberapa tema



MARI BERDISKUSI

Bagaimana cara
mengecek dokumen

PROSEM  pada proses 
KPA?

Bolehkan berbeda?



PENYUSUNAN RPPM

Penulisan identitas program layanan

Pemilihan KD yang sesuai (diambil dari PROSEM) 
pada setiap program/aspek pengembangan

Pemilihan materi/muatan pembelajaran dari KTSP 
dokumen 1

Penyusunan rencana kegiatan main.



KD DAN MATERI PEMBELAJARAN DIAMBIL DARI KTSP DOK 1



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN MINGGUAN (RPPM) PAUD IBUNDA

Semester/Bulan/Minggu : II/ Februari /Minggu Ke 6
Tema: MakananSub Tema: Kelepon Kelompok : B (Usia 5-6 Tahun)

PP/KOMPETENSI DASAR MATERI PEMBELAJARAN KEGIATAN MAIN

• NAM :  
3.1-4.1

• FM      : 
2.1

3,3-4.3, 

• KOG   :

3.6-4.6
3.9-4.9

• SOSEM: 
2.9

• BHS     :
3.12-4.12

• SENI : 
3.15-4.15

▪ Doa sebelum dan sesudah makan

• Terbiasa makan makanan sehat bergizi seimbang

• Gerakan-gerakan untuk mengembangkan motorik halus

▪ Pengelompokan dan sortir/ memilah berdasarkan warna, 

bentuk, ukuran, jenis, ciri)

▪ Pengenalan peralatan rumah tangga

Terbiasa peduli dan mau menolong

▪ Membaca simbol huruf dan angka

▪ Eksplorasi seni kriya

1. Membuiat makanan khas serang dari tanah liat

2. Bermain peran menjual kue khas serang

3. Menyusun nama makanan dari benda yang ada

4. Mengelompokkan kue berdasarkan ukuran dan bentuk

5. Membuat buku makanan khas serang

6. Menggambar makanan khas serang

7. Melukis makanan khas serang

8. Bermain peran memasak makanan khas serang

9. Memasak (cooking class)

10. Membuat miniature makanan khas serang dari bahan yang sidiapkan

11. Membuat wadah/tempat menyimpan makanan

12. Membuat / membangun dapur

13. Membuat miniature peralatan dapur

14. Menghias wadah.\/tempat makanan



MARI BERDISKUSI

Bagaimana cara
mengecek dokumen
RPPM   pada proses 

KPA?

Bolehkan berbeda?



PENYUSUNAN RPPH

Pengisian / penulisan identitas program

materi / muatan pembelajaran diambil seluruhnya dari RPPM 

Pemilihan alat dan bahan yang dibutuhkan

Merencanakan kegiatan pembukaan

Merencanakan kegiatan inti

Merencanakan kegiatan penutup

Menyusun rencana penilaian



CONTOH FORMAT RPPH MODEL 1









MARI BERDISKUSI

Bagaimana cara
mengecek dokumen
RPPH  pada proses 

KPA?

Bolehkan berbeda?



INSTRUMEN PENILAIAN VISITASI

MARI BERDISKUSI
Bagaimana cara

melakukan penilaian
proses pembelajaran

sesuai dengan
keperluan IPV?

Lihat kesesuaian
antara dokumen

perencanaan dengan
proses pembelajaran



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

Gambar 1

Gambar 2



https://bit.ly/tugaspaud2021

https://bit.ly/tugaspaud2021


Apa saja yang bisa digunakan sebagai sumber
belajar berbasis potensi lingkungan sekitar yang 
anda temukan dan dapat digunkan dalam proses 
pembelajran di PAUD? 
Foto dan berikan alsannya



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 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 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 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 



Buat penataan kegiatan main untuk satu kegiatan
main dengan alat dan bahan yang ada, tuliskan
tujuan pembelajran yang ingin dicapai



BADAN AKREDITASI NASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Komplek  Direktorat Jenderal Dikdasmen Kemdikbud

Gedung F Lantai 2 Jl. RS Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan

Telepon: (021) 7658424, Faksimili: (021) 7698141

@banpauddanpnf

info@banpaudpnf.or.id

0812-9276-5586

TERIMA KASIH


